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I Б ӨЛ I М. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯҒА КІРІСПЕ 1 тарау. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ПӘНІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ. 1.1. Экономикалық теорияныц қалыптасуы және дамуы. Экономикалық теорияның қүрылымында бүл тақырыптың алатын орны ерекше. Ойткені бұл тақырып біз зертгеп танысатын курс үшін ерекше методологиялық кіріспе болып табылады. Мүнда экономикалык теория нені зерттеп талдайды, бүл үшін қандай одістер пайдаланылады, оның коғам дамуында атқаратын ролі 
қандай және т.б. маңызды мәселелер анықталады. Бүгінгі адам, егер ол қоғамдық дамудың зандарын зерттеп түсінбесе, экономикалықтеорияны меңгермесе, ол адам өзін білім мен мәдениетке қол жеткіздім деп айта алмайды. Бүл такырыпты жете түсініп білу аркылы студенттер бірнеше жаңа кате-гориялармен танысады. 

Қандай ғылым болмасын, ол адамдардын табиғатпен, қоғам-мен, бүлардың озара эсер етуімен байланысты мәселелерді шешуге бейімделген мақсатты талаптарының (әрекеттерінің) нәтижесінде пайда болады. Бүны толығынан экономиканы зерггейтін ғылым кешеніне жатқызуға болады. Адамдар көне заманнан бастап адамзат 
қоғамының дамуы немен байланысты, экономика қандай зандар-мен дамиды деген сүрақтарға жауап іздеген. Адамдар омірі күбылмалы, күрделі жоне кайшылығы мол омір. Бүл омір экономиканы, саясатгы, модениетті және т.б. камтиды. 
Қоғам омірінің әр салаларын жекелеген ғылымдар зерттейді. Эконо-микалык ғылым осылардың біреуі болып табылады. ГТүңғыш экономикалык ой-пікірлер коне заманда пайда бол-тан. Ертедегі Греция, Рим, Қытай, Индия ғалым-философтары экономиканың жекелеген мәселелерін: бағанын негізінде не жата-ды, байлык қалай кобейеді, т.б. шешуге талаптанған. 5 



Ксенофонт (б.д.д. 430-354 жж.), Платон (б.д.д. 427-347 жж.), Аристотель (б.д.д. 384-322 жж.) пайдалылык, туралы экономика-лык теорияның бастапқы принциптерін аныктаумен айналысқан. Коне Рим ойшылдары Сенека (4 -65 б.д.д. жж.), Лукреций Кар (39-55 б.д.д. жж.) қүлиеленушіліктің қүлдырап күйреуінің эконо-микалык себептерін зерттеген. Осының басты себебі материалдық ынтаның болмауы, дейді олар. Сенеканың козқарастары христиан-ствоныц экономикалык концепцияларының қалыптасуына ықпал еткен. Осы концепциялар соңынан адамзат дамуыныц тарихи процесінде шаруашылық өмірге козкарасты мүлде озгертеді. "Егер кімде-кім еңбек еткісі келмесе, ол тамақ жемесін" деп, христиан-д ық ойшылдар жоне уағызшылар жабайы шаруашылық еңбекті 
қажетті жоне киелі іс деп жариялаған. Христиандық ілім әділетті баға белгілеу принципін дәлелдейді, еңбек шығындарымен есептесе отырып, мүліктер индивидуалдық емес, әлеуметтік бағаланғаны жон дейді. Бірак ерте дүниеде, орта ғасырларда экономикалык ой-пікірлер ғылым болып калыптаспаган болатын. Сол замандардың ойшылда-ры э к о н о м и к а л ы к к ү б ы л ы с т а р д ы жалпы қо ғ а м ө м і р і н і ң процестерінен боліп алып жеке талдаған жок, экономика туралы ілімді жүйеге келтіріп калыптастыра алмаған. ^ к о н о м и к а л ық теория қолданбалы ғылым болып шаруашылық жүргізуде қүлиемдену қүрылыста пайда болды. Экономикалык те-ория ғылым болып тек XVI-XVII ғасырларда ғана қалыптасады. Алғаш бүл теория "саяси экономия" деген атка ие болды (грекше: "политейя" — қоғам, "ойкос" - үй, шаруашылык., "номос"— заң). Сонымен, саяси экономия — қогамдық шаруашылықтың заңдары туралы гылым болып табылады. XVII ғ. басында саяси экономия дербес ғылымға айналды. Экономикалык ой-пікірлердің ғылыми түрғыда түжырымда-лып, калыптасуы сауда, онеркәсіп капиталының дами бастауымен байланысты. Бүл кезең негізінен Еуропада XVI-XVII ғғ. камтыса, Ресейде тауар-акша қатынастары 1861 ж. реформадан кейін дами бастады. Казак елінде XIX ғ. соңы, XX ғ. басында сауда капиталы, тауар-акша айналымы, халықаралық нарык, еңбек болінісін камту процесі бірте-бірте жанданған болатын. Еліміздің солтүстік, батыс аймактары Ресеймен тауар айналысы басым катынаста болса, оңтүстік, шығыс, орталық аудандарға Орта Азия, Кытай, т.б. елдердің саудагерлері жиі келе бастады. ^Алғаш рет оз алдына калыптаскан экономикалык ой-пікірдіц белгілі бір бағыты — мерканмшіизм (итальянша: "мерканте" — копес, саудагер), немесе, меркантилистер мектебі деп аталдьцБүл бағыт окілдерініц айтуынша, қоғамдык байлык (акша, алтын) тек 6 • 



саудада ғана пайда болады. Олар ғылымының бас поні деп а к т а , тауар айналымын түсінген. Бүл сияқты ой-пікірді кездейсоқ деп айтуға болмайды, өйткені капиталистік кимыл-әрекеттің алғашқы кезендерінде халыкаралық сауда аркылы тауарлар бір елде томен бағамен сатып алынып, екінші елде қымбатқа сатылған. Сондық -тан меркантилистер мемлекет сауданы жандандырып кеңейтуді, оның алтын қорын көбейтуді талап етуге тиісті делінген болатын. Осы мектептің белгілі окілі Томас Манн (1571-1641 жж.) жоне басқа меркантилистер мемлекеттің қоғамның шаруашылык оміріне белсенді араласып, саудада протекционистік саясатты кең колдану-ын тілеген. Бүларды сынаушылар дүрыс байкаған: таза байлық айырбаста пайда болмайды, бүнда тек акша тауарға, тауар акшаға айырбасталады. Айырбастағы тепе-тендік бүзылса, байлық біреудің пайдасынан екіншінің пайдасына ғана кошіп отырады. Айырбасқа түскен тауарлардың бағалары тең болғанда ешкім байып кете алмайды. Экономикалык ғылымньщ дамуындағы келесі кезенді физио-краттар ( "физио-кратия " фек тілінен аударғанда табиғатгьщ билігі) ілімі камтиды. Бүл бағыттың негізін калаушы Франсуа Кенэ (1694— 1774 жж.). Физиократтар коғамдық байлыктың козі ондірісте екенін дәлелдейді. Ал ондірісте, олардың түжымырымы бойынша, бір ғана сала болады: ол — ауылшаруашылыгы. Физиократгар ауыл шаруашы-лығында байлықтың осуін тек жердің табиғи күнарлылығымен байла-ныстырып, оны табиғатшң тегін сыйлығы деп түсінген. Олар онеркәсіпті табыстарды өсіруге ат салысатын ондіріс саласы деп есептемейді. Ал акиқатқа келеек, капитал мен еңбек жүмсалмаса табиғатгың жеке өзі байлыкты үздіксіз кобейте алмайды. Өндірісті зерттеуге бет бұру гылыми саяси экоіюмияныц жа-рыкка келуіне жол ашты. Күн төртібіне келген мәселелерге дәлелді жауап берген классикалық саяси экономия. Бүньщ корнекті окілдері Уильям Петти (1623-1687 жж.), Адам Смит (1723-1790 жж.), Давид Рикардо (1772-1823 жж.) үлттық байлық материалдык өндірістің барлық саласында жасалынатынын дәлелдеді. Бүл бай-лықтың әмбебап формасы - тауардың күны деп түжырымдады олар. А.Смит еңбек қүн теориясының негізін калады, еңбек онімділігінің рөліне көп назар аударып, табыстар туралы ілімді жарықка әкелуші болды. Байлық осу үшін алғашқы жүмсалған қаражат қосымша ша-маға (косымша қүнға, немесе, пайдаға) кобейуі керек. Осы өте маңызды ғылыми жаңалықтың ашылуы, экономикалык теорияны нақты гылым ретінде калыптастырды. Утопиялық социализм ілімі 7 



осы мезгілде қалыптасқан болатын. Бүл ілімнің негізгі идеялары Томас Мордың_"Утодия", Кампанелланьш "Күн қ а л а т - " деген еңбектеріңде жарияланган. Кейін бүл ілімге үлес қосқандар Ш.Фурье, К;Сен-Симон, РЮузн. Классикалық саяси экономия мен утопиялық социализмнің негізінде марксистік бағыт қалыптаскан еді. Біздің елдің экономикалык ғылымы осы күнге дейін марксистік теория негізінде дамыгі келді. Экономикалык ой-пікірлердің тари-хын зерттейтін еңбектердің қандайын алсақта, оларда марксистік ілімге елеулі назар аударылады. Демек, П.Самуэльсон мен В.Норд-хаус К.Маркстің "Капиталын", А.Смиттің "Халықтар байлығын" және Д.М.Кейнстің "Жүмыспен қамту, процент және ақш а н ы ң жалпы теориясымен" катар койып, осы еңбектердің барлығын бүкіләлемдік экономикалык теорияның дамуының маңызды кезендері деп үғынады. Марксистік саяси экономия еңбек күн теориясын ілгері дамытып, косымша қүн туралы ілімді қалыпта-стырды. 
Қазіргі замандағы экономикалык ой-пікірдің маңызды бағы-тына неоклассикалык ілім жатады. Осы бағыттың өкілдері субъективтік күн теориясын түжырымдаған. Бүлар экономикалык шаруашылықты неғүрлым аз шығын жүмсап мүмкінінше мол пайдалылыкка ие болғысы келетін микроэкономикалык агентгердің жиынтығы деп түсінеді. Осы талдау сүраныс пен үсынысты және қажеттік пен туты-нуды зерттеуге негізделген. XIX ғ. экономикалык ғылым бағаның күрылу зандылықтары мен ресурстарды үнемді пайдалану, өндіріс факторларын опткмал-ды колдану арқасында шекті нөтижеге жету мәселелерін жан-жакты зерттеуді жандандыра түсті (бүл бағыттың белгілі өкілдері А.Маршалл, К.Кобб, П.Дуглас). Осымен катар жалпы динамикалық тепе-тендік теориясьща (JI. Вальрас) дами түсті. Осы теория аркылы тауарлар мен қызмет-терге сүраныстың, оның ондіріс факторлары (еңбек, жер, капитал) сүранысына осерін болжап аныктауға мүмкіндік береді. 
Қазіргі замандағы экономикалык теория бірнеше ірі бағыттар-ды (неоклассикалык, кейнстік, монетарлык, институционал-соци-ологиялық) қамтиды. Бүл бағыттар экономикадағы динамикалық процестерге (цик-лдерге, инфляцияға, жүмыспен камтуға, экономикалык күрылым-дардыц өзгерістеріне, акша аркылы жүретін өлшемдерге) талдау, зерттеу жүргізеді. 



Ресейге келеек, бұнда экономикалық ой-пікірлердің дамуы белгілі экономист және мемлекетгік қайраткер Ордын-Нащокиннің (1605—1680 жж.) атымен және XVII ғ. Жалпыресейлік нарыктын 
қүрылуымен байланысты. Б ү н ы ң козқарасын орталыктанған мемлекетгегі ресейлік меркантилизмнің корінісі деп бағалауға бола-ды. Соңынан экономикалық ілімге үлес қоскандар — И.Т. Посош-ков (1652-1726 жж.), M B. Ломоносов (171 1-1765 жж.), М.М. Спе-ранский (1772—1839 жж.) жоне А.Н.Радищевтің, А.И. Герценнің, С.Ю.Виттенің, П.А. Стольпиннің, Г.В. Плехановтыңт.б. еңбектері. Осылар қа р ж ы л ық , аграрлык жоне онеркосіптік реформалар жүргізудің негізінде Ресейдің сфералары мен региондары арасында нарыктык катынастардың қажеттігін дәлелдеген. Экономикалық ой-пікірлер катарында марксистік бағыггың орны ерекше деуге болады (XX ғ. 20-90-шы жж.). Марксистік козкарас-тардың үстемдігі, бағалы осімдіктер арасындағы арамшоп тәрізді, прогрессивтік э к о н о м и к а л ы к к а ғ и д а л а р д ы , олардың дамуға үмтылуына қарамастан тежеп, ж о к к а шығарып, жойып отырды. Н.Д. Кондратьевтің (1891-1938 жж.), экономикалык циклдер ("үзын толқындар") теориясын дүниеге әкелген, А.В. Чаяновтың (1888-1938 жж.) экономиканың үйымдастыру — өндірістік және отбасы шаруалык бағыттарын дәлелдеген идеяларын атап откен жон. Бірақ өкінішке орай, Сталиннің диктатының әсерімен экономикалық трак-товкалардың көбі "социализм үшін саяси жағынан зиянды" дегі жарияланды. 

Қазақстан экономикасын қайта күрудыц, демократияның, жа-риялылықтың бүгінгі кезеңінде ғалымдар, жекелеген экономика-лык мектептердің козкарастары мен жетістіктердің отпелі дәуір эко-номикасына бейімдеп және ерекше Қазакстандық экономика шеңберінде кәсіпкерліктің қалыптасуына бейімдеп, интеграциялауға бет бүрып отыр. Осы бағыттын окілдері монетаризмді жоне мемле-кеггік реттеуді пайдалану арқылы, э^сономикадағы микро- жоне макропроцестерді бір-бірімен тығыз байланыстыра дамыту кажетгігін дәлелдейді. 1.2. Экономикалық зандар және экономикалык категория іар. Барлык экономикалык күбылыстар мен ироцестер экономи-калык зандардың әсері аркылы дамып отырады. Экочомикалық заң дегеніміз не? Ол коғамның экономикалык омірінің аса маңызды, түрақты қүбылыстары мен процестерінің байланыстары. Олар 9 



ондіріс, болу, айырбас және тұтыну қатынастарының даму занда-ры. 
Қоғамның даму зандарының - экономикалык зандар мен табиғат зандарының, ортақ белгілері және сонымен катар айырма-шылыктары болады. Бұларға ортак белгілер, ол экономикалык зандар, табиғат зандары сиякты, объективтік зандар, яғни,олар адамдардың еркі мен санасынан тоуелсіз жаратылып , әрекет етеді. Ал айырмашы-лыктарына келейік. Экономикалық заңдар адамдардың іс-әрекет, кызметін билейтін зандар. Олар адамдардың еңбек-кызметтерінің процесінде туып, осы процесс аркылы жүзеге асырылады. Ал табигат заңдары (мысалы, әлемдік тартылыс заңы) адамдар қоғамынан тыс жағдай-да да әрекет етеді. Экономикалык зандар (табиғат зандарынан ерекшілігі), олар мәңгілік, үзак мерзімді емес. Экономикалык зандар тарихи сипат-та белгілі бір кезенде туып, озгеріп, жойылып кетіп отырады. Экономикалык зандардың жойылуы адамдар санасынан тәуелсіз, 

қоғамдағы объективтік экономикалык хал-ахуалдық процестердің озгерісімен тікелей байланысты болады. Экономикалык зандарды ашып колдану адамдардан белгілі күш салып тырысуды тілейді, ойткені коғамдағы реакцияшыл, керітартпа күштер осы зандарды қолданып пайдалануға жол бер-меуге бар күшін жүмсайды. Экономикалык зандар объективтік сипатга болады дедік. Осыған байланысты сүрақ туады - адамдар осы зандарды талдап, танып біліп, экономикалык омірде пайдалана алама? Созсіз, адамдар экономикалык қүбылыстар мен процестердің мәніне үңіле оты-рып, олардың даму зандарын ашып, эрекет ету механизімін түсініп біледі. Қоғам саналы түрде осы зандардың талабын жүзеге асыра-ды. Экономикалык теория экономикалык зандармен катар эконо-микалык категорияларды зерттейді. Экономикалык, категориялар — коғам омірінің накты жағдай-ларын теориялык түрғыдан сипаттайтын логикалық түсініктер. Мысалы: сүраныс, үсыныс, қаржы, несие, меншік, жалақы, на-рык, пайда, тауар, акша т.б. Экономикалык зандардың жиынтығы, коғамның даму занды-лықтарын белгілейтін, экономикалык. зандар жүйесін қүрайды. Бүл жүйені күратын зандарды негізгі, басты, басты емес деп Ю / 



болуді дұрыс деуге қиын. Қоғам омірін талдауда, жүйелік әдісті 
қолдану керек жағдайда, барлық зандар маңызды, өзара байланы-сты болады. Тек бір ғана занды пайдалануда болған кателіктер, барлық жүйені бүлдіріп, қоғамдағы тепе-теңдікті жояды. Экономикалык ғылым, жалпы жүйедегі экономикалык заң-дарды ерекше және жалпы экономикалык зандар деп, ірі топтарга боледі. Ерекше экономикалык заңдар - бүл шаруашылыктын накты-тарихи формасының даму зандары. Жалпы экономикалык заңдар - бүл барлык тарихи дөуірлерге тән зандар, олар барлык дэуірлерді біртүтас тарихи үйлесімді процесс етіп байланыстырады. Бүған қоғамдык еңбек болінісі заны, т.б. зандар жатады. Экономикалык зандар оздері, оз алдына орекет ете алмайды, экономикалык прогресс озімен-озі, оз алдына жүріп отырмайды. Бүл үшін адамдардың, олардыц кажеггіктері мен мүдделерін кана-ғаттандыруға бағытталған іс-әрекеті кажет. 

Қажеттіктер - бүл канағаттандыруды тілейтін, омір сүруді және организмді дамытуды камтамасыз ететін, адамның жеке ба-сын дамыту үшін колданылатын объективтік керектік болып та-былады. Адамның кажеггіліктері коп түрлі болады. Американдык ғалым А.Маслоу бойынша, "томенгі сатьщағы" материалдык кажетгікгерден бастап, "жоғарғы сатыдағы" рухани кажеттіктер былай орналасады: 1) физиологиялык кажеттіктер (тамаққа, ішімдікке, т.б.); 2) кауіпсіздік кажеттіктері (аурудан, жанжалдан, коркыныш-тан, т.б.); 3) әлеуметгік байланыстарға деген кажеггіктер (сүйіспеншілікке, кейбір топтардың мүшесі болуға, т.б.); 4) озін-озі сыйлап кадірлеуге (максатка жетуге, озін танытуға, т.б.) кажеттіктер; 5) озін-озі мадактауға (кабілеттерін жүзеге асыру жағдайында, түсінуде, т.б.) кажеттіктер. 
Қажетгіктердің бүл классификациясын олардың баскаша клас-сификациясымен толыктыруға болады: материалдык пен рухани 

қажеттіктер, рационалдык пен иррационалдык, абсолюттік пен акцкат, накты, жете түсінілген мен жете түсінілмеген, кате түсінілген, т.б. кажетгіктер. и 



Саналы түрде жете түсінілген кажеттіктер еңбекке деген ынта-жігер тудырады. Бүл жағдайда кажеттіктер өзінің нақты формасы-на, мүдделер формасына ие болады. Экономикалык мүдделер — бүл экономикалык кажеттіктердін біліну-корініс формасы. Экономикалык мүдделерді әр түрғыдан классификапиялауға болады: коғамдык, үжымдык, жеке мүдделік, үлтгық , интернаци-оналдык (үлтаралық), регионалдық жоне ведомстволык, топтык және отбасылық , таптық ; әр түрлі әлеуметтік топтардың (жүмыс істейтіндердің, жастардын, зейнеткерлердің, т.б.) мүдделері. Мүдцелердің ерекше топтары — күнделікті және персиективгі, рационалдық және рационалдык емес, шын немесе қате түсінілген, каржылық , еңбектік, адамгершілік-онегелік, т.б. мүдделер. 1.3. Экономикалык теорияныц пәні. Экономикалык теорияның пәні ғылыми негізде анықталып калыптасу кезеңінде болып отыр. Біздің елде экономикалык козқарастың және экономикалык ой-сананың қалыптасуында XX ғ. 90-шы жылдарға дейін басым рол аткарған марксистік саяси экономия болатын. Әлеуметтік-экономикалык мәселелерге арналған әдебиеттер тек К.Маркстың оның ілімін жалпыға ойгілеп танытуды коздеген. Сондыктан ол кезде біз бүкіләлемдік әдебиетке коніл аудармадық , ойткені олар Маркс схемаларына сайма-сай болмады. Еліміздегі экономикалык ғылым мен бүкіл әлемдік ғылым-ның алшақтығы сонша елеулі болғандығы экономистерді әр түрлі түсініктер мен терминдерді пайдалануына мәжбүр етті: тікелей коғамдық онім, тікелей коғамдық еңбек, т.б. тәрізді, ойдан ала салған, жалған түсініктер пайда болды. Фактілерді, акикатты талдауда таптық әдіс қолдану кажет деген козкарасқа сәйкес, саяси экономияның зертгеу-талдау иредметі ретінде, негізінде меншік қатынастары жататын, тек өндірістік 
қатынастар аталган еді. Экономикалык зандар, қайшылықтар, топ-тар арасында таптык карама қарсылыктар болуының кажеттігі, пролетариат диктатурасы және бүйрык-әкімшілік жүйеісініц үстемшілдігі — осынын баршасы ондірістік қатынастарды зерттеп-талдауға, олардың әлеуметтік-таптық сипатын ашуға қолданылған. Экономикаға таптық көзкарастың болуы қоғам омірівде үнам-сыз жағдайлар тудырды - объективтік процестермен есептеспеуге, 12 



нақты экономикалык жағдайларды бұрмалауға, дамудын жалпы адамзаттык жоне оркениетт ік ф а к т о р л а р ы н ы ң ролін жете түсінбеулікке, т.б. әкеліп сокты. Осы жағдайлар экономикалык теория мен практиканы дағдарыска үшыратып, зерттеу предметінің жоне курс атының озгертілуінің объективтік қажеттігін тудырды. XIX ғ. 40-шы жылдарынан бастап экономистер назарын шару-ашылыктағы қоғамдык емес, заттық-мүлікгік байланыстарды зерт-теуге аударды. "Экономикс" деп аталған экономикалык ой-пікірдің (П.Самуэльсон) бағыты пайда болды, альтернативтік мақсаттардыц аталған біреуіне жетуді коздеп, шектелген ресурстарды рационалды пайдалану одістерін іздеп-табу күн тәртібіне келді. Экономикстің предметі — ондірісті, еңбекті, онімді откізуді фирма көлемінде үйымдастыру болып табылады. Постиндустриялдык коғамдағы экономикалык теория оз ал-дына жеке зерттейтін предметі мен объектісі бар жалпы методоло-гиялық ғылым деп түжырымдайды коп ғалымдар. .. .. . Кейбір .экономистер экономикалык .теория курсы тек нарык ' пен баға мәселелерін зертгейпн ғылым дейді. Баскалар осы ғылымның әмбебап сипаты.барына назар аудара отырыц. экономикалык тео-_ рия - адамдардын іскерлік омірі туралы. олардын та'быс табуы жоне оміріне- кажет мүлік табуы туралы_ғылым дёйдіі ~ Тағы біреулер. саяси экономияньгеске ала отырыпГ экономикалык. теория — енбек орекетгерінін op жүйелері мен типтеріндёгі экономика лык катынастарды зертгейпн ғылым дейді. " Г.И. Рузавин жоне В.Т. Мартынов, саяси экономияга кайта бүрылып, жалпы экономикалык теория эр түрлі жүйелердегі және әрекетгер типтеріндегі экономикалык катынастарды зерттейді дейді. (Рузавин Г.И., Мартынов В.Т. Курс рыночной экономики. Моск-ва. Изд-во Ю Н И Т И , 1994, стр.8). Сонымен, экономистердің көбі экономикалык теорияны ресур-старды тандау және адамдардың экономикалык кызмет-кимылдары туралы эмбебап гылым деп түжырымдаса да, баршаны қанағатганды-ратын экономикалык ғылымның предметі осы уакытка дейін толык айкындалмай түр деуге болады. Дегенмен, экономикалык теорияда сонгы жылдарда жиі колданылып жүрген, томенде келтірілген анык-тама барынша жинакты жоне толык деп айтуга болады. Экономикалык, теория ресурстардың шектелген жагдайында 
қажеттиіктерді қамтамасыз етуді коздеген, адамдар мен топ-тардың материсидық игіліктер мен қызметтерді ондіру, болу, айыр-бастау және тутынудагы іс-әрекеттерін зерттеп, талдайтын 
қогамдық гылым. 13 



Экономикалык теорияның понін адамдар мен олардың топта-рының ic-кимылы деп сипаггауды, өндірістік қатынастарды зерт-теуден бас тарткандык деп түсінуге болмайды. Іс-орекет дегеніміз сол ондірістж қатынастардың озі болып табылады, тек бунда басты назар катынастардың объекгілерінен (күрал-жабдыктар, тугынү заттары) сол катынастардың субъектілеріне - адамға, аударылып отыр. Ал ресурстардың шектелуіне келсек, мәселе олардың шегі бар болғанында емес (бүл жағдайда жок емес). Моселе осы шек-телген ресурстар жағдайында, қоғамның барлық мүшелершің кажегпктерін бір мезгілде жоне толық қамтамасыз ету мүмкін еместігшде, ресурстардың шектеулі болған жағдайында, оларды паидалану туралы босеке болатындығында. Бүл бөсеке колда бар ресурстар мен оларды пайдалану мүмкіндігінің арасындағы қай-шылықты корсетеді. Осы қайшылық ондірісті үйымдастырудың үш одісін қолдану арқылы шешіледі: • одет-ғүрып, калыптаскан салт, дөстүрге негізделген; • бүйрык-әкімшілік жүйесіне негізделген; • коғамдык шаруашылықтың үйымдастырьшуы нарык жүйесіне негізделген тэдютерді қолдану арқылы. Осы аталған жүйелік күрылымдар омірде бір-бірімен үштасып жатады, сойтіп транзитивтік экономиканы күрайды. Осыны экономикалык теорияның зерггейтін мәселелерінің біршип жуиесі деуге болады. Бүл оте маңызды моселе болса да ол дегенмен, баршалык жағдайды, ондіріс пен айырбастың функцио-налдык мақсатын аныктамайды. Ал, экономикалык теория мето-дологиялық ғылым ретінде, алдымен қоғам дамуындағы ондіріс пен аиырбастың орнын сипаттайтын мәселелерді зертгеуі қажет Адамдар түтынбай, немесе, еңбек нәтижелері - материалдык ру-хани жоне әлеуметтік игіліктер - аркылы бір-бірімен айырбаска түспеи, омір сүруі мүмкін емес. Игіліктер ондірісінің түракты түрде кобеиіп айырбаска түсіп отыруы, қоғамның экономикалык осуін қүрайды. Экономикалык осу коғамдық еңбек нәтижесін он-ың онегелік, рухани сипаттамаларын корсетеді. Ол - экономика-лык динамиканың корсеткіші және кайнар козі. Бүл экономика-лык теорияның предметі моселелерінін екінші жүйесі. Сондықтан э к о н о м и с т ы к осудің заңдылыктары мен фактор-лары экономикалык теорияныц предметіне жатады. Бүларды зерт-теу, үдайы ондіріс фазаларының: ондіріс, болу, айырбас түтъіну динамикасын жоне, осымен катар, қоғамдық дамудың недәуір алыс ( үзын толқын") мерзімін камтиды. Экономикалык теория ғылым болғанда, экономикалык осу онын мазмүны болып табылады. Ол экономиканың жалпы бол-14 



мысын және үлтгык шаруашылықтың конъюнктуралық болмысын 
қүрайтын, экономикалык мүмкіндік динамикасын сипаттайды. Экономикалык осуді еске ала отырып, экономистердің сан-алуан бағытгары (позиция) мен козкарастары талданады, экономи-каның тарихи, үлттық дәстүрге пара-парлығына озіндік козкарас 
қалыптасады. Тауар ондірісі мен нарык катынастарынын белгілі бір олеуметгік-тарихи жағдайларда калыптасыи кызмет етуі, осымен қатар қүннын, игілікгер мен кызметгердің шекгі пайдалылык негізінде калыптасу-ының альтернативтік теориялары, экономикалык, осудің потенциал-дық мүмкіндігін пайдалануға ат салысу жағынан қаралуы кажет. Нарыктык. экономиканы күрделі жоне біртүтас жүйе деп карап, оның күрылымын, түрлерін және сегменттерін зерттеу керек. Эко-номикалык осу нарык жүйесіне сипаттама беруді, нарық катынас-тарынын шегін анықтап, оны суретгеп баяндауды, нарыкгык фор-маларды экономиканың тиісті сферасы мен секторларына таратудың экономикалык жағынан тиімді не тиімсіз екеңдігін долелдеуді тілейді. Бүл жағдайда, жалпы жоне трансакциондык шығындарды талдауға А.Смиттен бастап, Р.Коуздың осы проблема туралы бүгінгі күні калыптаскан теориялык козқарастарының эволюциясына ерекше назар аудару керек. Экономикалык теорияның зерттеп many объектісіпе пары к-тың кызмет ету механизмі мен нарыкта және онын сегменггерінде бар болатын жетілген және жетілмеген бәсеке, жеке шаруашылык сфералардың монополиялану дорежесі, бағалық жоне бағалык емес босекенің формалары мен одістері, нарык қатынастарын реформа-лаудың бағыттары мен төсілдері жоне т.б. жатады. Бүл талдау жеке үлттык күрылымдык (жапониялык, шведтік, немістік т.б.) нарыктык үлгілерді танып білуге мүмкіндік береді. Ондірісті кай-талап жүргізіп отыру жоне оның экономикалык осуі индивидуал-д ы к дәрежеде (фирма дорежесінде) жоне қоғамдык масштабта жүріп отырады. Сондыктан экономикалык теория қүрылымына микроэкономика мен макроэкономика жатады. Микроэкономика жеке өндірушілердің кызмет-орекеттерін, кәсіпкерлік капитал мен бәсекелік ортанын калыптасу зандылык-тарын зертгейді. Бүнда жеке тауарлардың бағасы, жүмсалған ресур-стар, шығындар, фирманын кызмет аткару механизімі, бағаның күрылуы, еңбекке ынта жоне т.б. жағдайлар талданады. Микро-дөрежеде коғамдык дорежедегі пропорцияларды аныктайтын бас-тапкы (алғашкы) пропорциялар қалыптасады. Макроэкономика микро-прпплрмииүрпын негһінпе капыптасатын үлггык экономикалык ДЛ. Қонаев атындағы университетінің КІ ИЧВ. N9 
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жүйенің қызмет-әрекеттерін зерттейді. Бүның зерттеу объектіне үлтгық өнім, бағаның жалпы дәрежесі, инфляция, жүмыспен қамту жатады. Макропропорциялар микропропорциядан пайда болып жа-рыққа келеді, бірақ, олардың дербес сипаттамалары болады. Микроэкономика мен макроэкономика нақты экономикалык ортада озара тоуелді жоне бір-біріне эсер етуде болады. Макроэко-номикалық деңгейде микро- және макроэкономиканың озара осерлерінің дәрежесі, сипаты және күші экономикалык түрактан-дырушылар мен реттеушілер аркылы мемлекеттік реттеуден өтеді. Экономика дамуының отпелі дәуірінде, нарық қатынастары мен нарык байланыстарының калыптасу кезеңінде, басқарудың бүйрык-әкімшілік әдістерін жою заманында, осы реттеудін дәрежесінің мөні оте маңызды рол аткарады. Осындай байланыстардың негізін түңғыш рет накты омір жағдайымен үштастырып зертгеген Дж.Кейнс болатын, Ол тұтынудын осумиен ондіріс.молшерінін арасьінда, .ннвестипиялардын осуі мен онім молшеріңщ арасында тығыз бай ланыстар болатындығын аныктаған. ' Дәрежелерінщ алшактығына карамастан. микро- жоне мак-роэкономика; жалпы талдауда.жөне бүның нәтижесін пайдаланүда, бір мақсатты - коғамдык кажетпкгерді қамтамасыз етуге бағыттал-ған экономикалык осудін заңдылыктары мен факгорларын зерггеуді коздейді. Экономикалык осудің-түракты параметрлерін үстап түру және оларды оңтайландыру материалдық және рухани қажеттіліктерді 
қанағаттандыру үшін және қоғамның дамуының онегелілік негізін күшейту үшін жүргізіледі. Методологиялық жағынан экономика-лык теорияның микро- және макродәрежесін оз алдына жеке екі ғылым деп карамаған жон сиякты. Бүлар зертгеуінің ортак пәні бар біртүтас экономикалық теорияның екі саласы болып табылады. Сойтіп, экономикалық теория — бүл: • үдайы ондірістің фазалык динамикасы және үзын толкын-дар динамикасы аркылы жүріп отыратын, экономикалык осудің зандылыктары мен факторлары туралы ғылым, үлттык байлық туралы ғылым; • кажеттіктерді қамтамасыз ету үшін тауарлар өндірісінде, оны айырбастауда шектелген ресурстарды (еңбек, жер, капитал, кәсіпкерлік) пайдалану туралы ғылым; • өндіріс пен айырбас әрекеттерінің түрлері туралы, адамдар-дыц күнделікті іскерлік омірі туралы және омір сүруге кажет заттар cUiy туралы ғылым. 



Экономикалык теорияның үшінші кызметі коғамдык даму-д ы ң гылъши болжамып жәпе перспективасын жасауды камтиды. Экономикалык теориянын осы аталған кызметтері оркениетгі коғамның күнделікті омірінде жүзеге асырылып отырады. Эконо-микалык ортаның калыптасуында, экономикалык динамиканың колемі мен бағыттарын аныктауда, ондіріс пен айырбастын сала-аралык күрылымын жетілдіруде, адамдардың жалпы омір дорежесін үлггык деңгейге жоғарылатуда, - осыньщ бәрінде экономикалык теорияның маңызы оте зор. 1.4. Экоиомикалык теориянын зерггеу әдістері. Экономикалык динамиканы және статиканы зерттеу мен тал-даудың екі амалы калыптаскан: зертгеуді үдайы өндірістік бағытга жүргізу жоне байланыстар мен тәуелділіктерді экономикалык осу бағытынан зертгеу. Кеше ғана үдайы ондірістік бағыт экономика-л ы к өсудің марксистік теориясы деп, ал экономикалык осу бағы-ты-үдайы ондірістіктің балама, буржуазиялық теориясы деп түжы-рымдалатын.Зерттеудін осы екі бағыттарының екеуінеде ортак касиеттері жоне олардын айрмашылыктарын сипаттайтын касиеттері болады. Оларды зертгеуде ондіріс күрал-жабдыктары, жүмыс күші, жүмыс жөне бос уакыт, жалпы коғамдык онім, үлтгык табыс жоне баскадай ортак категориялар мен корсеткіштер колданылады. Бірақ , бүлардың айырмашылыктары да бар. Біріншідеп, үдайы ондіріс теориясы ондірістін динамикасын онын осімінің каркынымен есептеспей зертгейді. Бүл корсеткіштің кездейсок молшері алынады және ол жабайы жоне үлғаймалы үдайы ондірістің озара байланыс схемаларының туындысы болып табылады. Мүндағы басты моселе -когамдык ондірістердің бірінші жоне екінші болімдерінін байланыс-тарының пропориялары. Ал осыдан темптер шығарылады. Экономикалык осу темптері бастапкы деп жоне пропорциялар-ды белгілейді деп түжырымдалады. Осының объективтік негізін коғамдык кажеттілік күрайды. Сойтіп, экономикалык осу теория-сында себепті-салдарлы байланыстардың керісінше сипаты болады. Екініиіден, болжамдайтын деңгей үшін үдайы ондірістік негізі деп динамиканың бір жылдык мерзімі алынады. Міне, осылай бір жылдык никлда жасалған игіліктердің сомасы ретінде ж и ы н т ық коғамдық онім белгіленеді. 19 



Экономикалык осуді есептеудің негізін "ұзын толкындар" кұрайды және ол үдайы ондірістің бірнеше циклдарынан түрады. Осы мерзімде темптердін жалпы тенденциясының сипаты бүрын-ғьщай, немесе, одан томен түрактылыкта болады. Үшінші айырмашылык — экономиалык осу жүйесінде бос уакыт өсудің резерві, осу потенциалының күрамдас болігі болып табылады. Бос уақыт — бүл адам капиталы дамуы үшін кажет кеңістік болып табылады. Үдайы ондірісті талдауда бос уақытты еленбейді, бос уакыт аз болған сайын жүмыскерді канау дорежесі жоғары деп есептеледі. Экономиакалық ортаны жоне оның динамикасын талдаудың екі әдісінің айырмашылыктары осындай. Бүлар әр түрлі мектептердің-марксистік жене неоклассикалык, козқарастарын корсетеді. Бүлар-мен есептеспеуге болмайды. Үдайы ондірісті экономикалык өсудің бастапқы негізі деп түсінгенде, оларды зерттеуде қолдануға болады. Өсудің жалпы динамикасында бір жылдық цикл оның сатысы болып табылады. Осыған сойкес, экономикалык осуді экономикалык гылымның теориялык мазмүны деп түсінген жон. Ол үлттық шаруа-шылықтың конъюнктуралык болмысын жоне оның мүмкін бола-тын динамикасын сипаттайды. Бүл екі әдіспен есептеледі: а) жан басына шаққандағы үлттык өнімнің, немесе, таза үлттық онімнін осуімен жоне ә) ондірістің бір жылдык онімінің осу темпімен. Осының екеуіде шығындарды барынша аз жүмсап, материалдық молшылыктың осуін корсетеді. Экономикалык осу түрмыс жағдай-ды жаксы көтереді, жалакыны осіреді, кедейлікпен күресудің бағ-дарламаларын жүзеге асыруга мүмкіндік береді. Бүлар үлттык эко-номиканың тиімділігінің және қажеттіктерді канағатгандырудың корсеткіштері болып табылады. Өмір үшін коғамның дамуына кажет ресурстардьщ шектелген жағдайында экономикалык осу процесінде калыпгасатын қатьшастар мен зандылыктарды экономикалык теория зерітейді. Пәнніц ерекшелігі зерттеудің методологиясы мен методтарының ерекшелігін тудырады. Методология дегеніміз экономикалык жағдайларды зерттеуде колданылатын жалпылама одіс, белгілі философиялык козкарастар түрғысынан Караганда.ол субъекгивтік, диалектикалык-материалистік, эмпирикалык, рационалистік жоне т.б. бағыттарды қолдануды талап етеді. Бүл методология адамдардыц таптык күрамына кара-мастан, экономикалык жүйені түтас зерттеп, осыныц негізінде 20 / 



экономикалық өркениеттің объективтік рационалистік зандарын ашып зерттеуді талап етеді. Құрал ретінде математикалык аппарат, эконометрика, кибернетика пайдаланылады. Зерттеу нотижесінде экономикалык үлгілер, схемалар, графиктер пайда болады. Рационалистік әдіс объективтік шындыкты талдаудың түракты динамикада жүргізілуін тілейді. Бүған ондіріс, болу, айырбас жоне түтынудың ішкі байланыстары мен зандарын зертгеп, талдау жатады. Рационаяистік және аналитикалық әдістердің озара байланыс-тары әсіресе үдайы өндіріс пен экономикалык осу процестерін талдауда толык байқалады. Методология методтарға (эдістерге) негізделеді. Максаттарға жету жолдарын тауып, оларды аныктау үшін пайдаланылатын әдістер, тәсілдер, принциптер жиынтығын метод дейміз. Егер ғылымның пәні мен оның методологиясы, зерттелетін жағдайдың озімен сипатталса, метод - зерттеу калай жүру керек деген жағ-даймен сипатталады. Экономикалык теория танып білудің ор түрлі одістерін кол-данады: позитивтік, нормативтік, факторларды жүйеге келтіру, ғылыми абстракция, эксперимент, т.б.әдістерді. Позитивтік әдіс экономика ғылымының белгілі бір филосо-фиясын күруды, экономика туралы білімді түжырымдауды, фактілерді суреттеп баяндау және жүйеге келтіру негізінде экономикалык ортаның даму зандары мен категорияларын ашуды, тожірибені 
қолдануды, нарыктык байкау-бакылауды талап етеді. Демек, эко-номикалык ғылымның философиясы бүйрык-әкімшіл, нарык жүйе-лерінің тепе-тендігі жоне эволюциясы туралы ілімді, олардың күры-лымы мен инфрақүрылымы туралы ілімді қалыптастырады. Танып білудін нормативтік әдісі адамдардың барынша жоғары үнемділік принциптерге негізделген практикалык әрекетгерін талдау-ды талап етеді. Бүл өдістің басты принципі шаруашылык іспен шүғылданатын барлық субъекгердің пайдасын коздейтін нәтижеге жету болады. Осы әдісті қолдану экстремалдык минимум мен мак-симум есептерін шешуде математикалык тэсілдер қолдануды, жүйелік ситуациялар мен моселелерді шешуді талап етеді. 

Қазіргі заманда экономика ғылымының дамуы информация жинауды, оны талдап, топтау әдісін қолдануды тілейді. Экономикалық омір нақты жағдайдағы фактілердің жиынтығы болып табылады. Сондықтан бүл одісті қолдану үшін, неғүрлым 21 



коп фактілер жинау кажет. Ал осы фактілерді танып білу үшін, оларды байқап, шолу дорежесін оданда жоғары дәрежеге - оларды ғылыми тұрғыдан талдап, корытынды шығару дәрежесіне котеруді тілейді. Абстракцияланган нақтылыққа, қубылыстың мәнінен корінісіне дейінгі жагдайларды қамтитін әдіс экономика ғылымында жиі колданылады. Абстракция әдісі зертгеу пәнін жеке, кездейсок, кыска мерзімді, дара күбылыстардан тазартып, оқшаулап, оның (зертгеу пәнінің) түракты, берік, типтік, әрқашан қайталанып отыратын негізгі, шешуші белгілерін, қасиеттерін, мәнін бөліп алып карап, танып білуге мүмкіндік береді. Экономикалык теорияда гылыми абстракция әдісінің маңызы өте зор. Қоғамдык өмірде лабораториялық тожірибе жүргізіп зерт-теуге болмайды. Ғылыми абстракция дегеніміз, күбылыстардың 
қасиеттерінің басты, ең монді қасиеттерін табу максатпен, ой-сана жүзінде онша мәнді емес жағдайлармен есептеспеу болып табыла-ды. Осылай қүбылыстардың мәні байқалып ашылады, аныктала-ды. Абстракциялау нәтижесінде экономикалык категориялар түжы-рымдалады. Бүл категориялар экономиканың накты жағдайларына жасалған теориялык түжырымның көрінісі болып табылады (пай-да, баға, тауар, акша, жалақы, рынок). Экономикалык категория-лардың жиынтығы түсінімдік аппаратты қүрайды. Танып білудің әрі карай дамуы экономикалык күбылыстарды зерттеуді көздейді. Талдау мен синтез әдісінің пайда болуы абстракциялық ойлау-мен байланысты. Экономикалык, қүбылыстарды талдау экономикалык қүбылыс-ты, оның жеке элемештеріне бөліп және ор элементті түтас күбы-лыстың кажетті күрамды болігі деп зерттеуді талап етеді. Ал синтез күбылысты алдымен әр бөліктен түратын күрылым деп, бүдан кейін осы элементтердің біртүтас косылуымы деп зерттеп, жалпы корытынды шығарады. Экономикалык теорияда колданылатын әдістердің ішінде экс-перимент пен экономикалық реформа елеулі рол аткарады. Олар-дың зертгеудегі орны ерекше болады және жан-жакты дайындык-ты, терең болжауды, дәлелдеуді, ғылыми сынак өткізуді тілейді. Тарихи жэне логикалық тану нринципінің бірлігі экономикалык теорияда кец пайдаланылады. Әрбір экономикалык жүйенің логи-калык байланысы бар. Біріниііден, олар бір-бірімен озара осер 22 



ететін динамикалық қатынаста болады. Бүгінгі дәлел (аргумент) ертеңінде қызмет (функция) ролін атқаруы мүмкін. Екіншіден, жүйенің әрбір элементі тарихи даму процесінде болады. Сондық -тан тарихи және логикалык бірлікті сақтау мәселесінің маңызы зор. Бүның өзі жүйенің жоне оның элеметтерінің пайда болуын білу үшін ғана емес, әсіресе оның үрдісін, сатыларын аныктау үшін кажет. Тарихи және логикалық бірлік корытындылардың дәлелді болуына ғылымның назарын аударуға жол ашатын методология-лык принцип болып табылады. Зерттеу үстінде және зертгеудің логикалық қүрылуын баяндауда түракты, үздіксіз жүргізіліп отыратын озара (екі жақты) бакылау болуы кажет: зерттеу логикасын ылғида тарихи салыстыру арқылы бакылап отыру керек, ал тарихи факгілерді (шындықтарды) эконо-микалык гылым парадигмасынан жолданган логикалык сәйкестікке сай орналастыру керек. Ал тарихи және логикалықты бірлікті, өзініц козгалыс еркіндігі жеткілікті шамада болатын белгілі үрдіс деп түсіну кажет. Тарихи және логикалыктың катаң, бүлтартпайтын байланысы тарихтың кейбір эпизодтары туралы догматикалык түсінік түдыруы.мүмкін, немесе, формалды логиканы ғылыми акикат дәрежесіне котеруге жол ашады. Міне, ғылыми талдауды және экономикалык мәселелердің оптималдык шешімдерін іздестіруді үйымдастырудың негізгі әдістері мен тәсілдері осындай болады. 



II БӨЛІМ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ЖАЛПЫ НЕГІЗДЕРІ. 2 тарау. ӨНДІРІС ТЕОРИЯСЫ. 
ҚОҒАМДЫҚ ӨНДІРІС - ҚОҒАМ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ. 2.1. Экономикалык жүйедегі өндірістің орны. Өндіріс және оның ерекше формалары. Тарихи дамудың қандай сатысында болмасын, адамзат қоғамын-да, адамдар өмір сүру үшін қажет тамақ , киім, түрғын үй және басқа материалдық игіліктер болуы керек. Адамдардың өмір сүруіне кажет заттар ондірілуге тиісті. Бүлар өндіріс процесінде жасалады. Өндіріс — бүл қоғам дамуына кажет материалдық игіліктер мен 

қызметтер жасау мақсатпен табиғат заттарына адамның ықпал ету процесі. Бүл процестің дамуы үзақ мерзімді қамтиді — жабайы өнімдер өндіруден өте күрделі техникалык жүйелер, өзгерістерге икемді ке-шендер, есептеу машиналар ондірістеріне дайын. Өндіріс процесінде игіліктер мен қызметтер жасау тәсілдері және түрлері өзгеріп қой-майды, осымен бірге адамның өзінің өнегелілігі дамып жетіле түседі. Өндіріс ироцесінде экономикалык осудің бастаиқы негізі қалып-тасады. Бүл жалиыүлттық масштабтағы дамуда басты экономика-л ы к көрсеткіштердің біреуіне айналады. Сонымен, қоғамның кан-дайында болмасын өндіріс түбінде кажеттіктерді қанағаттандыру үшін кызмет етеді. Қажеттіктер — бүл жеке адамның, әлеуметтік топ-тардың немесе түтас қоғамның тіршілік іс-орекеттерін қолдап орын-дау үшін керектер болып табылады. Қажеттіктер белсенді іс-кимыл-дардың ішкиім пульсі. Тек осылар өндірістің дамуының бағытталу-ын болжаи отырады. Бастапқьща, алғашқы қауымдық қоғамда, адамдардың тіршілік әрекеттерінің барлығы материалдық ондірісті дамытуға жүмсалған, өйткені материалдық игіліктердің оте томен деңгейінде қамтамасыз ету мүмкін болмаған. Адамзат қоғамының және өндірістің келесі сатыларында интеллектуалдық қажеттіктер пайда болады, түтыну көлемі осіи оның күрылымы күрделене түседі, адамдардың түрмыс деңгейі жоғарылайды. Жетілген жоғари дамыған индустриалдық 24 / 



өндіріс жағдайында, адамзат қалыптаскан кажеттіктерінің: матери-алдық , рухани және элеуметтік, барлық түрлерінің елеулі дорежесін 
қанағаттандыруға мүмкіндік алады. Адамдардың түрмыс деңгейінің жақсаруы тамак өнімдеріне, киімге жоне аяқ киім мен түрғын үйге материалдық кажеттіктердің, еңбек шарттарына және басқа омір үшін керек игіліктерге кажеттіктердің қанағаттандыруы арқылы байқалады. Осымен қатар, өзін-өзі дамытуға бағытталған рухани қажеттіктердің канағаттанды-рылу деңгейі, адамның мәдени даму дорежесінің осуін сипаттайды. 
Қоғамдық үжымдық әрекеттенудегі олеуметтік кажеттіктердің өсуі 
қоғам прогресін корсетеді. 

Қажетгіктердің ерекшелігіне олардың "қайталанбайтындығын" жатқызу керек: қандай ситуация болмасын, олар қарк,ындылықтың осы немесе басқа дорежесінде одетте тек бір бағытта - өсу бағытын-да, өзгеріп отырады. Жиынтығы жағынан қажеттіктерде шек бол-майды. Бүл мына жағдайды дэлелдейді: тауар мен қызметтерге ма-териалдық қажетгіктерді, сан алуан рухани қажеттіктерді толық қана-ғаттандыру мүмкін емес. Сонда да адамзат қажеттіктерді барынша толық қанағаттандыруғатырысады, өйткені ол қарамағындағы шек-телген ресурстарды қолданып, өндірісті дамытуға тиісті. 
Қандай жүйеде болмасын ондіріс қоғамның табиғатпен каты-насы, байланысы болып табылады. Осы қатынастар ондірістік ре-сурстар арқылы білінеді. Экономикалык теорияда "ресурс" деген түсінік ондірістің әр түрлі элементтерінің жиынтығы болып табы-лады, бүлар материалдык және рухани игіліктер мен қызметтер жа-сауға қолданылуы мүмкін. Табиғат ресурстары — бүлар адамның эмір сүруінің табиғаттық шарттарының жиынтығыныңболшегі, ондіріс процесінде қолдануға болатын қоршаған ортаның оте маңызды компоненттері. Мысалы, күн қуаты, су ресурстары, пайдалы қазбалар. Табиғи ресурстар сарқылмайтын және саркылатын болып болінеді. Саркылмайтындар оз кезегімен жаңғыртылмалы жэне жаң-ғыртылмалы емеске болінеді. Адамзатқа карсы кездескен мәселелердің ең күрделісі, ең ауыры және жауапкершілігінің ең жоғарысы — ол табиғи ресурстардың кобінің барған сайын саркылуы мен жаңғыр-тылмастық мәселесінің ықтималдығы. Адамдар озінін іс-әрекеттері үшін табиғи ресурстарды кобейте колданады. Нэтижесінде биосфе-ра ресурстарының елеулі болшектерінің тепе-тендігі жойылады, осы-лай коп алуан эмір формалары бүзылады жэне күнкоріс ортаның сапасы томендейді. Материалдык ресурстарға оздері ондірістіц (еңбек күралдары және заттары) нәтижесі болып табылатын, күрал-жабдықтардың 25 



барлығы жатады. Енбек ресурстарына жүмысшы күші жатады, яғни еңбекке қабілетті жастағы адамдар. Еңбек ресурстарын сипаттауда адамдардың жастары, жынысы, квалификациясы, білім дәрежесі, еңбек мотивациясы өте маңызды рөл атқарады. 
Қаржы ресурстары өндіріс процесі үшін қогамның бөлген ақша 

қүралдары болып табылады. Бүлардың кәзіне инвестициялық қүрал-дар, бағалы қағаздар, салықтар, ақша жинақтары, мемлекетгік қарыз-дар жатады. Информациялық ресурстар - бүл автоматтанған әндірістің кыз-мет етуі үшін жоне компьютерлік техника арқылы оны басқаруға 
қажет жағдайлар. 

Қоғамның қандайына болмасын табиғи, материалдык және еңбек ресурстары тән жоне қажет болып табылады. Нарық экономика-сында бүлардың қатарына қаржы ресурстары қосылады. Осы за-мандағы индустриалдық нарықтық экономика информациялык ре-сурстарсыз болмайды, бүлар ғылыми-техникалық революция кезеңінде оте маңызды рол атқарды. Экономикалык теория ресурстардың шектелуі абсолюттік және салыстырмалы деп болінеді. Абсолюттік шектелу деп қо ғ а м мүшелерінің барлык кажеттерін бір мезгілде қанағаттандыру үшін ондірістік ресурстардың жетімсіз болуы түсініледі. Егер қажеттердің аясын кысқартып ыкшамдағанға, қажеттіктердің абсолюттік шектелуі салыстырмалыға айналады, ойткені кажеттіктердін шектелген колемі үшін ресурстар салыстырмалы шексіз мол болады. Абсолюттік шектелу кобінесе табиғи жоне еңбек ресурстарына тән болады; салыстырмалы шектелу - материалдык, каржылық , ин-формациялык ресурстарға тон. Ондіріс ироцесі бір мезгілде түтыну процесінің болуын талап етеді. Ондіріс пен түтынудың байланыста болатынын есепке алып, онім осы екі кезеңнің динамикасы мен озара алмасуының нәтижесі . деи түжырымдауга болады. Егер экономиканы ондіріс пен түтынудың біртүтастығының нәтижесі деп қарасақ , онда ондіріс пен түтыну табиғатпен және оның қорларымен байланысы жоқ озіндік жабык процесс деген үғым пайда болуы мүмкін. Бірак бүл жағдай басқаша. Адам ондіріс үшін түракты түрде табиғат заттарын алып түрады жоне кайтарып кал-дықтар тастап отырады. Түйық жабык экологиялық -экономика-л ық цикл туындайды. Түтыну сферасына жетуден бүрын заттар ондіріс сферасында ондеуден отуге тиісті. Егер табиғат заты ондеуден отпей түтынуға жарамды болса, онда ол экономикалык игілік емес категориясына жатады. 26 / 



терінің объектіне айналдыруы керек. Осыған адамның өндіргіш күштсрін бағыттау қажет. Оидіргіиі күштер - бұл адам озінің ондірісіне жоне түтынуына бейімдеп кызмет етуге жұмылдырған күштер. Ал адамсыз ондірістің және түтынудыц болуы мүмкін емес. Сондықтан ондіру және түтыну үшін қолданатын табиғат күштері, адамның ондіргіш күштері бо-лып табылады. Өндіргіш күштердіц ішкі қүрылымы болады. Олардың ішінен алдымен ондіріс қүралдарын және жүмысшы күшін боліп атап айту 
қажет. Өндіріс процесінде экономикалық немесе ондірістік қатынас-тар калыптасады. Өндіргіш күштер жоне ондірістік катынастар түрақ-ты динамикада болады, адамдар оздерінің ондіргіш күштерін озгертіп отырады, оздеріне жаңа технологияларды, жаңа материалдарды және т.б. қызмет еттіреді. Бүлардың озара байланыстарын 2.1. сурет сипаттайды. Экономиканың қалыпты дамуы үшін, ондіріс жоне түтыну белгілі тоуелділікте жоне бір-бірімен белгілі қатынаста болуы қажет. Технологиялардың ауысуы ондіріс пен түтынуды озгертеді, бірақ озімен-озі бүлардың арасында дүрыс қатынастар орната алмайды. Осыдан мынаны байқауға болады: ондіріс процесінде тағы бір сфе-ра қүрылуы керек - экономикалық қатынастар сферасы. Бүл сфера озгеріп түратын ондіріс және озгеріп түратын түтынудың арасында озара тоуелділік орнатады. Ондіріс және түтыну арасындағы эконо-микалык катынастар, оз ретімен оздері нарыктың конъюнктурасы-нан, қоғамның мақсаттарынан, камтамасыз етілу дәрежесінен т.б. тоуелді болатын, реттеушілер жэне стимулдар болып табылады. Сонымен, омір үшін жүретін іс-әрекет процесінде адамдар ара-сында экономикалык, саяси, қүқыктык , технологиялық, үйымдас-тыру, этникалык және әлеуметтік катынастар калыптасады. Бүлар 
қоғамның жүйелік озара байланыстарын корсетеді. Экономикалык гылым игіліктер жоне кызметтермен байланысты қатынастарды зерт-теуге назарын аударады. Бүларды үйымдастыру-экономикалық каты-настар деп те атайды. Осылардан баска, қоғамның экономикалык даму барысында тех-никалық потенциадды колдануда пайда болатын, техникалык-эко-номикалык қатынастарды айыра білу керек. Технологиялық каты-настар op түрлі замандардың ерекшелігін корсетеді. Технологиялык заттар формасын немесе кызметтер түрін алатын, ғылыми-техника-лык білімдерді жасаумен, колданумен жоне оларға материалдык бейне берумен байланысты технологиялык катынастардың жиынтығы, ондірістің технологиясын күрады. Техника, технология жоне осы-лардың негізінде калыптасатын катынастар, коғамның жоне эконо-миканың даму дәрежесінің индикаторы болып табылады. 27 



Қатынастардың осы жүйесін 2.1. сурет бейнелейді. Өнім Экономикалык катынастар 1 Реггеушілер Стимулдар J Өндіріс Түтыну Г Өндіргіш күштер 1 Өндіріс қүралдары Жүмысшы күші 
2.1. Сур. 

Технологиялық г ^ Технологиялық қатынастар ендіріс тәсші 
Өндіргіш күштер Экономикалық ендіріс тәсілі 

Экономикалык катынастар I I 2.2. Сур. Технологиялык және экономикалык ондірістік тәсілдерінің озара байланыстары Сонымен, ондірісті зерттеп білу үшін, оған, бір жактан, ондіргіш күштердің (технологияның) ыкпалын білу керек, және қандай реттеушілер мен стимулдар, екінші жактан, ондіріске мотивация беретінін зерттеу керек. 
28 



Өндірістің қандайының болмасын, оның өзінің ерекше форма-лары болады. Осы моселе туралы зерттеушілердің козқарастары бірдей емес. Барлық моселе, ондірістің элеуметтік формаларын айқындау-да, жіктеудің қандай белгілері негіз деп алынуымен байланысты. Егер жіктеудің негізі деп ондіргіш күштердің даму сатылары мен дорежесін алсақ , онда осы критерий бойынша ондірістің мынадай формалары болады: • индустриалдыкка дейінгі ондіріс, бунда ауыл шаруашылығы жоне кол енбегі үстемдік етеді; • индустриалдық ондіріс, бунда ірі механикаланған машина ондірісі үстемдік етеді; • постиндустриалдық (индустриадцыктан кейінгі) ондіріс, бунда 
қызметтер, ғылым, білім, т.е. сфералар устемдік етеді. К. Маркстің формациялық бағытына сэйкес, ондіріс алғашкы 
қоғамдық , қүл иемденушілік, феодалдық, капиталистік, коммунистік болып болінеді. Марксистік концепция бойынша, капиталистік ондірістің максаты — жүмысшыларды канау аркылы косымша қүн алу. Постиндустриалдык қоғамның максаты - экономикалык осуді, жүмыспен камтуды, бағаны турактандыру, табыстарды оділетті болуді жэне т.е. камтамасыз ету болып табылады. 

2.2. Қоғамдық өндірістің негізгі факторлары. Материалдык игіліктерді жасап шығаратын процесс ондіріс деп аталады. Онім ондірісінде адам табиғат объектеріне осер етеді, оларға озінің материалдык кажеттерін канағаттандыратындай фор-ма береді. Айтқандай, ондіріс дегеніміз тікелей түтыну үшін, немесе, өндірісті әрі қарай жүргізу үшін, табиғат заттарын ондеу болып табылады. Ондірістің осы кызметі оныц олеуметтік формасы кан-дай болмасын сакталады. Игіліктерді дайындауға катысатын факторларды анықтап білу маңызды моселе болып табылады. Экономикалык теорияда ондірістіц мүмкіндігі мен нәтижелілігіне шешуші осер ететін ерекіпе мацызды э л е м е н т , немесе объекті, оидіріс факторлары деп атайды. Онім ондіруде пайдаланатын осындай факторлар оте коп болады. Жоне op жекелеген онімді ондіруге икемделген озіндік факторлар болады. Сондыктан оларды біріктіріп, топтастыру кажет. 29 



Факторларды боліп, топтастырудың коптеген әдістері бар. ^іарксистік теория факторларға жүмыс күшін, еңбек затта-рын, еңбек күралдарын жаткызады. «гБүлар екі ірі топ қүрады: ондірістің жеке ф а к т о р ы - жүмыс күші жоне ондірістің заттык факторы - еңбек заттары жоне еңбек қүралдары болып болінеди, 
Қашан болсын, ондірістің жеке факторына жүмысшы күші яғни адамның еңбекке деген физикалық және интеллектуалдык 

қабілетінің жиынтығы жатады. Өндірістің заттык факторына барлык күрал-жабдыктардың жиынтығы жатады. Жеке жоне заттык факторлар озара байланыстың күрделі жүйе күрайды. Онын тиімділігін технология мен өндірістің үйым-дастырылуы аныктайды. Өндірістің басты факторларының арасын-дағы орекеттерді технология корсетеді. Ол ондеудін әр түрлі әдістерін пайдалануды, еңбек заггарының касиеттерін, формала-рын, қүрылуын озгертуді талап етеді. Өндірісті үйымдастыру ондіріс факторларының келісімді кыз-мет етуін, олардың сан жағынан сәйкес болуын, т.б. коздейді. Маржиналистік теория ондіріс факгорларын торт топка боледі: жер, еңбек, капитал, косіпкерлік кызмет. Жер табиғи фактор деп қаралады. Ол адамның іс-әрекетінің нәтижесіне жатпайды. Ондіріс факгорларының осы тобына ондіріс процесінде колдануға болатын, табиғат байлыктары мен пайдалы кендер жатады. Осы категорияға егістік жер, ормандар қосылады. Ондіріс факгорларының катарына тауар мен кызметгер ондіруде пайдаланатын мүлікгердің жиынтығы - капитал жатады: машина-дар, жабдыктар, қойма ғимараттары, колік жоне байланыс комму-никациялары, т.б. Олардын техникалык күйі үздіксіз жаксарты-лып отырады жоне олар ондіріс процесіне, оның тиімділігіне шешуші осер етеді. Еңбек - игіліктер дайындауға жоне кызметтер корсетуге ба-ғытталған интеллектуалдык немесе физикалык әрекеттер болып табылады. Жеке адамның біліміне, косіби дайындыгына, тәжірибесіне, денсаулыгына сойкестенген кабілеттерінің жиынтығы адам капи-талын күрайды. Адамныц еңбегінің шеберлігі, онегелілігі жоғары болған сайын, онын капиталы осе түседі, ал осыған сай табысы (енбек акысы) кобейеді. Осы күнгі адам капиталына жүмсалған 30 / 



инвестициялар қоғам үшін ең тиімді болып жоне тез арада озін-өзі ақтап отыр. Кэсіпкерлік іс-әрекет - бүл ондірістің ерекше факторы. Осы фактор ондірісті үйымдастырып жүргізуде белсенділікті, іскерлікті, саналылықты, жауапкершілікті, тәуекелдікті кең пайдалануды та-лап етеді. Кәсіпкерлік қабілет - адам капиталының ерекше түрі. Бүл игіліктер мен қызметтерді жасауға колданылатын, ондірістің бар-л ы к факторларының бір бірімен келісімді, сойкес түрде кызмет етуін коздейтін іс-әрекет. Адам ресурстарыныц осы түрінің ерекшелігі мынада: олар кауіп-катерлікке, шығынға үшырау мүмкіндіктерінің болуына тәуекелдік етіп, ондіріс процесіне, коммерциялык негізге сүйене отырып, ондірілетін онімнің жаңа түрін, алдыңғы катарлы технологияларды, бизнесті үйымдастырудың тиімді формаларын кіргізу болып табылады. Косіпкерлік кызмет шама жағынан жоне нотижелілік жағынан квалификациясы оте жоғары еңбек жүмсау-мен пара-пар келеді. Ондіріс факторларын топтастырудың айырмашылыктары меде? Біріншіден, марксистік теория бойынша, ондіріс факторлары экономикалык категория ретінде ондірістің элеуметтік бағытын аныктайды. Осылай, ондіріс процесінің алғашкы негізінен бастап, 
қоғамның таптык күрамы калыптасады жоне таптардыц «оділетгік» үшін күресінің болу мүмкіндігі долелденеді. Ал маржиналистер факторларды ондірістің жүруіне кажет тек жалпы техникалык-экономикалық элементтер деп карайды. Екіншіден, маржиналистер капитал деп енбек күралдары мен заттарын түсінеді, ал табиғат шартын жеке фактор деп боледі. Марксистер табиғат шартын, еңбек күралдарын және енбек затгарын біртүтас затгык фактор деп біріктіреді. Егер оңгіме ондірістегі озгеше табиғат жағдайлары туралы болса, олардың ерекшелігі рента аркылы есепке алынуы керек. Олардың түжырымдауы бойынша, бүл жағ-даймен ғылымның баска саласы айналысуы керек. Үшіншіден, маржиналистер кәсіпкерлік іс-орекетгі ондіріс фак-торы деп таныса, марксистер оны жокка шығарады. Жалпы айтқанда, факторларды топтастыру айырмашылығы-ның себебі — қоғамдық ондірісті талдауға таптык козқарастың колданылуы. Ондіріс факторлары қоғамның даму процесінде озгеріп түра-ды, сондықтан оларға түрақты күбылыс деп қарауға болмайды. 31 



Постиндустриалы к коғамда ондіріс факторы деп информациялык жоне экодогиялык факторлар аталады. Осы екі фактордың пайда болуы, осы замандағы ғылымнын жетістіктерімен тығыз байланысты. Ал ғылымның озі жекедара фактор болып отыр, ойткені ондірістіц тиімділігіне, жоғарғы ква-лификациялы жүмысшы күшін дайындауға, адам капиталынын потенциалдык мүмкіндігін жоғарылатуға, онын әсері шешуші бо-лып отыр. Бүгінгі ондірісте ондірістің экологиялық факторының маңы-зы осіп келеді. Бүл фактор кейбір технологияның коршаған ортаға зиянды болғандығынан, соның қызметіне кедергі туғызады, бас-каша жағдайда ол экономикалык осудің дем берушісі ролін атқа-рады. Факторларды тадцауға корытынды жасай келе мына жағдаиды тағы айта кетейік: ондіріс процесіне барлык факторларды жүмыл-дырғанда ғана өндіріс болуы мүмкін. Белгілі бір затты, кызметп ондіру үшін факторлардың белгілі тобы қажет. Ал ондіріс фактор-ларының бастылары жер, және капитал жоне кэсіпкерлік. Олар әрекеттерін бір-бірімен байланысып жоне бірін-бірі толықтыра отырып атқарады. Есте болатын жәй: факторлардың бірінің орнын бірі басып кызмет ете алатын қасиеті болады. Бүл қасиетгін негізінде, бір жактан, кажеггіліктердің ерекшелігі мен мүліктің конструктивтік озгешелігі, бірақ , басым түрде, ре-сурстардын шектелуі жатса, екінші жактан, оларды пайдаланудың тиімділігі жатады. Кэсіпкер тапшы және кымбат ондіріс факторын неғүрлым аз пайдаланатын технологияны тандайды. Демек, бос жердін тапшылығы үйлерді көп кабатты, биік кылып салуға әкеліп сокты. Кәсіпкер ондіріс шығындарын төмендету қажет екенін мой-ындай отырып, ондіріс факторларының әркилы комбинациясын пайдалануға можбүр болады. Топтастыру кандай болса да, түбінде ондіріс факторлары онім шығаруға пайдаланылады. Айтайық , өте жабайы өндірісте бір фак-тор бір онім жасауға қолданылсын. Q=F(A), Q — өнім, A - ондіріс факторы. F - функция 3 2 / 



Бұл жағдайда өнім бір фактордың функциясы болып табыла-ды. Шындығында өндіріс процесі күрделі болады, оның корытын-дысы (онім) коп факторларды колданудың нәтижесі болып табы-лады. Бунда әрқилы ситуациялар кездесуі мүмкін, оларды тортке болейік: • фактор колданылмайды; • оның мүмкіндігінің бір болігі қолданылады; • онімнің үйлесімді оптималды санын ондіруге қолданылады; • онімнің тым коп санын ондіруге қолданылады. Факторларды онім ондіруге колданудың шексіз коп вариан-тын график арқылы корсетуге болады (2.3 сур.). 

Фирмалардың практикалык іс-қимылында факторларды op түрлі комбинацияда пайдалануда шексіз коп варианттар болады деп жорамал жасалады. Ғыльши-техникалык прогресс жоне техни-калык тоңкерістер жаңа (бірінің орнына бірі жүре алатын) А, факторлар және жаңа Q, онім пайда болуына әкеліп соғады. Сойтіп, А, фактордың комегімен Q, онім ондіруге мүмкіндік туады. Осы Q, онімнің шамасы фактордьщ молшерін отеуге керексіз болып калган қосымша онімді отеуге жеткілікті болады. Осы 
қосымша қосалқы Q, онімді косымша онім деп атайык. Осының ондірілуі ондірісті қосымша осіруге комектесе алады. 

Қорытынды мынау: ондіріс факторын жаксы пайдалану, осы ондіріс колемінің одан әрі кобеюінің шарты, үлғаймалы үдайы ондірістің шарты болып табылады. Сойтіп ондіріс факторларының косылуының нотижесінде еңбек онімдері, материалдык игіліктердің жиынтыгы жасалады. Алынған онімнің шамасының (массасының), оны ондіруге жүмсалган еңбекке сандык катынасы, ецбек өнімділігін сипаттайды. Еңбек онімділігінің корсеткішінің түрі мынадай бола-ды: 3-2303 3 3 

Ү+ 

уу: 1 і і • Х 1 Х 2 Х.Ч 4 X 2.3. Сур. 
А X, — Х4 — А фактордын пайдалану дорежесі; У, — У4 - өндірілетін өнімдер саны. 



Еңбек өнімділігі = Q/T, бұнда Q — жасалған өнімнің саны натуралдық немесе ақша корсеткіші арқылы есептелген; Т — еңбек шығындары (мысалы, адам/сағат), немесе осы өндірістегі жүмыскерлердің саны. 2.3. Өндірістік функция. Өндіріс факторларының қандай болмасын жиынтығымен, осы жиынтық аркылы өндірілетін онімнің барынша көп көлемінің арасындағы өзара қатынас ондірістік функцияны сипаттайды. Өндірістік функция ресурстардың шығындары мен шығарылған өнімнің арасындағы технологиялық тәуелділікті корсетеді.Осыны изокванта сипаттайды — өндіріс факторларының бір көлемді өнім шығару үшін бір бірімен үштасуының бірнеше түрі болу мүмкіндігін сипаттайды. Тапсырылған өнім көлемін өндірудің коп варианты болатынын өндірістік функция көрсетеді. Өндірістік функция, қашан болма-сын, тек белгілі технологиялық қүрылым үшін жасалады. Фактор-лардың кандайы болса комбинациясында шығарылатын өнімнің қол жететін колемін одан әрі өте жоғары көтере алатындай дәрежеде технологияның жаксартылуы, қашан болсын жаңа өндірістік функ-цияда орын алады. Өндірістік функцияны, тауарлардың корсетілген колемінің қайсысы болмасын соны ондіруте кажет шығындар саны-ның томенін анықтап білу үшін колдануға болады. Егер ондіріс факторларының, немесе, ресурстардыц барша жи-ынтығын еңбектің, жердің және капиталдың шығыны деп санасақ, онда ондірістік функцияны былайша жазып корсетуге болады: Q=F(L , К, N), бүнда Q - берілген технологияда жоне еңбектің L, капитал-д ы ң К, жердің N берілген сәйкестігінде ондірілетін онімнің ба-рынша коп колемі. Әр түрлі ондіріс түрлерінің ондірістік функциясы озгеше болса да, олардың барлығының ортак қасиеттері бар. Бірінші. Баска жағдайлар бірдей болғанда, бір ресурстың шы-ғынын кобейтіп, ондірістің колемін осірудің шегі болады. Айта-лық , фирмада станокгар мен ондірістік ғимаратгардың саны берілген болса, онда жүмыскерлердің санын косымша кобейту арқылы ондірістің шамасын осірудің шегі болады. Жүмысшылардың саны оскендіктен болған арту бірте-бірте нольге жақындай бастайды. 34 / 



Екішиі. Ондіріс факторларының озара алмасуы, немесе, бірінін орнына бірі жүре алатындығы болады. Бүл жағдайда ондіріс фак-торларының бірінің орнына бірі жүргенде ондірістің колемі төмендейді. Мысалы, егер жүмыскерлер ондірістік қүралдармен 
қамтамасыз етілген болса, олардын еңбегі тиімді болады. Ал қүралдар болмаса ондіріс колемі төмендейді, немесе оседі (егер жүмыскер-лер саны кобейсе). Бүл жәйтта бір ресурс басқа ресурспен алмас-тырылады. Өнімді шығаруды азайтпай, ецбекті одан коп капнталмен алмастырудың шегі болады. Осы сияқты, жабдықтарды қолданбай, 
қол енбегін пайдаланудың шегі бар. Мысалы, фирмада машина-ларды қолдануды қысқартып, кол еңбегінің санын осіруге болады. Бірак, машиналардың саны аз, жүмысшылар саны коп болғанда, машиналардың бір жүмыс сағатын отеу үшін, жүмыскерлердін коп сағат еңбегі кажет болады. 

Қандай ондіріс болмасын, ол озінің негізгі максатына - не-ғүрлым коп пайдаға жеткен жағдайды, ондіріс тепе-тендігі деп атайды. Шығарылған онімнің колемінің озгерістері, шығындар колемінен тәуелділігі сакталғанша, азды-копті түрақты болмак. Шығындардың осуімен бірге онім колемі белгілі бір шекке дейін оседі. Осылай алынған онім шекті оиім (ШӨ) деп аталады. Бүл онім ресурстардың шекті онімділігінің негізінде пайда болады. Ол онімнің осімімен ДО ресурстардың осімінін АХ ара катынасы аркылы есептеледі: ШО = ДО /ДХ. Егер шығындар шексіз аз молшерде осіп отырса, онда шекті онім ресурстың шекті онімділігін корсететін болады. Ресурстардың шекті онімділігін жоне онын (ресурстың) нарықтык бағасын салы-стыра отырып, косіпорны (фирма) коғамдык ондірістің үйымдас-тырушы формасы ретінде, косымша шығындар жасау-жасамау 
қажеттілігін шешеді. Егер динамикалык техникалык прогресс камтамасыз етілмесе, онда косымша еңбек шығынының бірлігінің тиімділігі бірте-бірте азая береді. Сойтіп, шекгі ецбек онімділігі мен шекті онім томендей беретін болады. Бүл машиналар мен механизмдерге жүмыскерлер жүмсайтын еңбек шығындары барған сайын кобейе беретінінен байкалады. Еңбектін техникамен күралдануы томендейді, ондіріс техникалык. шекке жетеді, онімнін жалпы осуі токгайды. Техника-лык шекке таянған сайын, ондірісті одан орі дамыту мен байланыс-ты шығындар да осе бастайды - бүл туралы оңгіме олі алда болады. Бүл жерде тек мына жағдайды айтып кетейік: ондірістік функцияның осу кисык сызығының «соне бастау» процесі, эконо-35 



микалық теорияда онімділіктің кему заңы деп аталады: егер шы-ғындардың бір түрінің колемі өсіп отырғанда, олардың басқа түрлерінің шамасы өзгермей түрақты болып қала берсе, онда осы түрлі шығынның қосымша шамасы онеркәсіптік жиынтық онімге 
қосатын үлесі бірте-бірте азайып отырады. Осыны 2.4. суреттен байқайық . X = f (F,, F2, ... Fn) деген ондірістік функция бар болсын. Тағы, осы функция сипаттайтын ондірістік процесте F, ден баска барлык факгорлар түрақты дейік. Бүл ондірісте F, пайдалану бірте-бірте оседі жоне бүл езгермелі фактор F, мен ондірілетін онімнің озара тәуелділігін аныктау керек. D 

Осы онімді ондіру үшін барлык факгорлар кажет болғандықтан, F, ноль шамасында болғанда, ондірілген онімде нольге тен болады, F, фактордын бірте-бірте кезекгі болшекгерін ондірісте пайдаланумен бірге, онім ондірісі де нольден бастап бірте-бірте осе береді. Осы онімнің осу процесінің үш сипаттамасы бізден назар аударуды тілейді: жалпы онім, орташа онім жоне шекті онім. Жалпы онім - бүл озгермелі фактор Ғ,-дің бірте-бірте осуімен байланысты, онімнін жалпы кобеюі. Жалпы онімніц колемін, пайдаланған озгермелі F, фактордын санына болсек орташа онім шығады. Егер онімнің,сэйкес фактор бірлігінін осуі аркылы пайда болған осімшелерін есептесек, иіекті онім шығады. Онімділіктің кему занын тым мүлтіксіз әрекет ететін заң деп, оған шокынуға болмайды. Бүл заңнын әрекеті кем дегенде екі жағдайда жүрін отырады: • кем дегенде ондірістіц бір факторы тіркелген болу керек; 36 



• ғылыми-техникалық прогресс болмағанда. Ондірістік ресурстар өнімділігінің томендеуі, ондіріс тиімділігін төмендетеді. Баршаға белгілі, шығындардың осуі мен онімнің колемінің өсуі ортақ пропорцияда осетін болғанда, тиімділікте оседі. Ал онімнің шығуының кобеюі барған сайын шығын осуінің салдары болса және олардың қүны нарық бағасымен тең болса, онда тиімділік томендейді. Бүл жағдай ондіріс масштабының кеңеюі нәтижесінде тиімділіктің кеми түсуін қүрайды. Сойтіп, өндірістік функция, өндіріс масштабының осуіне байла-нысты, түрақты тиімділікке ие болады, егер ондірудің осу пропорци-ясы шығындардың осу пропорциясымен бірдей болса. 2.4. Өндірістің үйымдастыру-күкыктық формалары. Кәсіпкерлік және кәсіпорны (фирма). Косіпкерлік кен тарағанда қоғамныц омірі нарык экономика-сына сойкес формаларда жүріп отырады. Кэсіпкерлік - бүл ком-мерциялық табыска жетуді коздейтін іс-орекет, ал кәсіпкер — косіпорнын (фирманы) иемденетін адам, немесе, иемденушініц атынан кәсіпорынның жумыстарын баскаратын окілетгі менеджер. Ірі ондірісте меншікті иемденуші мен кэсіпкер бір-бірінен ажыратылады. Олардың кызметтерінің болінуінің негізінде капи-тал функциядан капитал меншіктің болініп шығуы туады. Кәсіпкерлік шаруашылық іс-орекеттің белгілі типінен турады. Жаңашылдык, ресурстарды тиімді пайдалану, тоуелділікке бел бай-лаушылык, технологиялык процестерді колдап пайдаланудагы икемділік пен тапкырлык— осы жоне т.б. косіпкерлікгі сипатгайды. Косіпкерлік өндірістік, коммерциялык-делдалдык, сауда-сатгық, инновациялык, консультативтік іс-орекеттерді жоне қунды кағаздармен жургізілетін операцияларды камтиды. Нарық экономикасында шаруашылык жургізудің кәсіпкерлік іс-әрекеті тиімді жоне белсенді жүріп отыруы үшін белгілі шарт-тар қажет: • еркін тауар ондірушілердің шаруашылық эрекеттерінің то-лык еркіндігінің болуы; • меншікгің барлық түрлерінің тең күкықтығы жағдайында, экономикалык орекетгің нотижесіне толык жауапкершілікгің болуы; • игіліктер мен қызметтер ондірісін ынталандыратын фактор ретінде ондірушілердің бәсекелестігінің болуы; • нарықта бағаның еркін белгіленуі; • экономиканың ашыктығы, оның бүкілолемдік шаруашылык жүйесімен интеграцияда болуы, сырткы экономикалык операция-лар жургізуге косіпкердің к ү к ы болуы. 37 



Кәсіпкерлердің әдетте іс-әрекет формаларын тандауда, жалда-малы еңбек негізінде өндірушілерді ондіріске тартуында кең мүмкіндіктері болады. Айтып кеткендей, қоғамдык өндіріс әр түрлі үйымдастыру-
қүқық т ық қүрылымдық буындардан түратын, күрделі интеграци-яланған жүйе болып табылады. Қоғамдық өндіріс шеңберінде косіпкерлік орекеттің негізгі бірлігі — ол косіпорны (фирма). Ол меншіктің әр түрлі формаларының негізінде қүрылады: жеке, мемлекеггік, арендалық , үжымдық және шындык болмыста фир-ма, концерн, шаруашылық ассоциациясы, акционерлік компания, фермерлік семьялык шаруашылык, т.б. түрде болады. Кәсіпорны (фирма) микродорежеде шаруашылықты үйымдас-тыру әрекетінің коп тараған бірлігі. Өндірістің колеміне қарай олар кіші (шағын), орта, аса ірі косіпорны болып болінеді. Фир-маның колемі шығарылатын онімнің шамасымен ғана байланысты болмайды, ол к ә с і п о р н ы н ы ң нарықтағы үлес салмағымен босекелестік ортаға бейімделуімен байланысты болады. Кәсіпкерліктің үйымдастыру-қүқыктык формасы деп кандай кәсіпорнын (фирманы) алсақ та, оны нақты тауар мен қызметтерді жасауға бағытталған өндірістік-техникалық түтастық деп және экономикалык ынталары пайда мен жеке табысты көздеген адам-дар үжымы деп карау керек. Б а р л ы к ондіріс ф а к т о р л а р ы н п а й д а л а н у д ы ң нәтижес і кәсіпорнының (фирма) табысын қурайды. Үздіксіз түракты табыс табу үшін, кэсілорнының ондіріс өнімдерінің жалғыз түрін ондіруі жетімсіз болады. Бүндай ондіріс, осіресе қүрылымдык экономика-лык дағдарыста, озінің түрактылығынан тез айрылады. Бір онімдік өндірістің жағымсыз конъюнктурасы, фирманын табыстарын томендетеді және шаруашылық әрекетгің бір түрінен келген зиян-ды басқа тауарлар мен кызмеггер ондірісінен түскен табыстармен отеу мүмкіндігін жояды. Өндірістің коп профильдігі инвестициялык саясатпен байла-нысты болады. Өндірістің жетілуі және инновациялануы каражат пен кордың коп болуын тілейді. Ал бүларды шағын, маманданған ондірісте табу қиынға түседі. Копонімді ондірісті тілейтін жағдай, ол тауарларды жаңартып ондіріп отырудың қажеттігі, ойткені белгілі бір мерзімнен кейін, олар моральдық тозуға үшырайды. Телевизорлардын, компьютер-лердің, аудио-, видеотехниканын жаңа буыны пайда болуы, ескіргендерін жаңартуды талап ететіндіктен, экономистердің кобі, 
қызметі коионімді ондіріспен байланысты болса, косіпкерлік эре-кет коп табыс экеледі деп түжырымдайды. 38 / 



3 тарау. МЕНШІК ЖЭНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕ 3.1. Меншік — экономикалык категория. Меншік туралы алғашқы түсінік затты, игіліктерді елестетеді. Бірак меншікті затпен шатастырган дүрыс түсінік бермейді. Егер затты жеке пайдаланбаса , меншік туралы сүрақта тумайды. Меншік субъектің осы затты пайдалануға ерекше қү к ы барын сипаггайды. Меншіктің субъектін жеке адамдар, олардың топтары, адамдардың бірлестіктерінің ор түрлі дорежесі, мемлекет, халык күрайды. Сонымен, меншік туралы алғашкы түжырым: меншік — мате-риалдык жэне рухани игіліктерді және осыларды ондіру шарттарын пайдалану туралы адамдар арасындағы катынастар немесе, игіліктерді иеленудің белгілі тарихи коғамдык одісі болып табылады. Меншік дегеніміз адамдар арасындағы материалдық жоне рухани игілікгерді жоне оларды ондірудің шарттарын пайдалану туралы катынастар. Меншік экономикалык катынас болып адамзат қоғамының жаратыла бастаган заманында калыптаса бастаган. Енбек етуге экономикалык жэне экономикалык емес күштеудің барынша ма-нызды формалары, меншіктің эр алуан объекгінің монополиялану-ына сүйенеді. Демек, антикалык ондіріс тәсілінде, экономикалык емес куштеу күлға - тікелей ондірушіге - меншіктің бар болуына негізделген, азияттык ондіріс тәсілінде, айтылған жағдай жерге меншіктің болуына негізделеді; феодализмде - жеке ондірушіге және жерге меншіктің болуына негізделеді. Еңбек етуге экономи-калык куштеу ондіріс шарттарына меншіктің болуынан, ягни, капиталға меншіктің болуынан туады. Экономикалык қатынастардың кемелденген жүйесінде, меншік ең өзекті озара байланыстарды, олардың бір-бірінен тәуелділігін жэне экономикалык болмыстың мәнін корсетеді. Танып білу эко-номикалык күбылыстарды ашумен, олардың бар екенін білумен бітпейді. Меншік катынастарын зерттеу процесінде күбылыстар-дың мәнін айкындап, солармен айналысу кажет. Гегель айтқандай, болмыстың ақикаты соның мәні болады. Қүбылыстардың мәнінің козғалысы, болмыстан түсінікке көшуді сипаттайды. Осы жолмен біздің де отуіміз кажет. Меншік - өте күрделі жэне көп жақты күрылым, «сегіз кырлы, бір сырлы» күбылыс. Бүл типтес күбылыста біреу емес бірнеше формалар болады. Тарихка меншіктің екі формасы мәлім - жалпы жэне жеке мениіік. Бүлардың бірінен бірінің айырмашы-лыктары коғамдастырудың дәрежесі мен иеленудің сипаты, фор-39 



малары және әдістерімен айқындалады. Бүлар бір-біріне өте күрделі өзара эсер етеді. Жалпы және жеке меншіктің түпкі мәні ортақ болады, бүлар-дың айырмашылықтары қарама-қарсылыққа жетпеген. Сондықтан жалпы меншік жеке меншікке, ал жеке меншік жалпы меншікке айнала алады. Бүл біріншіден. Екініиіден, меншік қоғамның эконо-микалык омірінің түпкі, негізгі процестерін корсете отырып, озінің озгеріп отырмауы мүмкін емес. Тыныштык хал-жәй бүзылады және осы ауытқулар, енді осы форманьщ озінің ішінен айырма-шылықтар (озгешеліктер) тудырады. Осылай жалпы және жеке меншіктің бірнеше түрі пайда болады. Жеке меншік жеке адамдық (индивидуалдық), бірлестік (болінетін және болінбейтін), жалпы-лық , ассоциялық дэрежеге жеткізілген, мемлекеттік, трансүлттық , монополиялык түрлер алады. Жалпы меншіктің мазмүны жалпы-лықтың (ортақтылық , бірлік) колемімен және оның окілеттігімен анықталады. Жалпы меншік отбасылык (үй шаруашылықтары), 
қауымдык, ассоциациялық , мемлекеттік, қоғамның (халықтың) дәрежесінде болуы мүмкін. Айырмашылықтың мағынасы коп болады: кейбіреуі озара ал-масуға ауысуға жол береді, басқасы бүны болдырмайды. Меншік түрлерінің айырмашылығы коп түрлі болғанда, арақайшылықтар-ды меншіктің бір түрінің о н ы ң басқа түріне ауысусқаны арқылы шешуге болады. Мысалы, отбасы меншіктің бірлестік түрінен, үлёстік түрге (баланың үлесін болу) айналуы және керісінше (жүбайының меншігі — жасауы) — жалпы меншік болып қосылуы. Осы меншіктің жеке объектері бірлестік пайдалануда (үй, пәтер), басқалары жеке, индивидуалдық (жеке бастың заттары) пайдала-нуда болуы мүмкін. Егер меншіктің түрлері арасындағы айырма-шылықтар қарама-қарсылыққа дейін жеткен болса, озара алмасу жойылады. Ойткені бүл меншіктің формасының озінің күйреуі болып табылады. Мысалы, қоғамдық (халықтық) меншік жалпы меншікгің түрлерінің біреуі болып табылады, ал ол, жеке меншікпен ара қатынастарының коріністері кандай болмасын, озінің қарама-карсылығы ретінде катынасады. Жекешелендіру деген меншіктің алмасуы, ауысуы, айналуы емес, ол жалпыхалықтык меншікті жеке меншік етіп кайта күру болады, ал национализациялау — керісінше процесс, яғни, жеке меншіктің - қоғамдыққа айналуы, форманың ауысуы болып табылады. Меншіктің формалары мен түрлерінің дамуы, әуел бастан, омірге кажет мүліктерді ондіру әдісімен белгіленеді. Асырап сақ -40 



таушы ландшафтың (дегейдің) объектері ұзақ мерзім бойы кейбір этникалық топтардың (рудың, тайпаның, қауымның) жалпы пай-далануында болып келді. Жеке меншік, индивидуалдық пайдалану мен жеке дара меншіктің негізінде қалыптасады. Жеке қару-жарақ , аң мен балық аулау қүралдары, қолонер-кэсіпкерлік еңбек 
қуралдары, жеке меншіктің алғашқы объектері бодцы. Жеке меншікке көшу мүмкіндігі тек жеке ондіріс калыптасқанда пайда болады, яғни жеке отбасы, индивид кауымнан, немесе осы сияқты топтан жекеленіп, озінің жеке күн корісін озі камтамасыз ете алатын болған жағдайда. Алдымен бұндай шарттар қолонер мен сауда-саттык ісінде пайда болады. Егіншілікте үзак мерзім бойы семья -отбасылык қауымның үжымдык еңбегі қолданылды, кейінде мүның орынын ауылдың коршілес қауымы басты. Мүндай кауы.мға дуа-лизм тон болады: егістікке, жайылымға, орманға, суға жалпы меншік сақталса да, op иемденуші озінің отбасы-семьясымен озіне болінген, немесе, озі игерген жерді жыртып ондейді. Жалпы және жеке меншік жалғыз мәннің ор түрлі корінісі болып мындаған жылдар бойы катар омір сүріп келді. Бірак, олардың ролі мен мағынасы, қоғам мен оркениеттіліктің ор түрлі типтерінің даму-ында, бірдей болмайды. 3.2. Меишік және иемдену зацдары. Меншік қатынастарын дурыс түсіну үшін, оны иемдену каты-настарымен салыстыру кажет. Иемдену — затты меңгеріп алудың накты қоғамдық одісі. Иемдену осы берілген меншіктің және оның нақты түрлерінін негізгі, тамырлы белгісін қүрайды. «Меншік» жоне «иемдену» деген түсініктерді ажыратып, оркайсы жеке та-нып білу қажет: бүлардың жеке үғымдар жоне экономикалык катынастар жүйесінде оздерінің жеке орындары болады. Иемдену — копдөрежелі күрделі элеуметтік-экономикалык процесс. Ол шаруашылык омірдін жуйесімен сойкестікте болады жоне сонымен бірге дамиды. Алғашкы заманда адамдар кобінесе табиғат сыйларын жинап, аң мен балык аулап иемденген. Бара-бара екі типті шаруашылык калыптасады — иемденуші (табиғаттың дайын сыйларымен айналысатын) және опдіруші шаруашылыктар. Әр елдердің экономикасындағы бүлардың ролі бірдей болмаса да шаруашылыктың осы типтері бүгінгі күнге дейін сакталып келеді. Осы типтер ондірістің натуралдык және тауарлык формасын алуы, немесе, екеуінінде қасиеттерін камтуы мүмкін. Сойтіп, иемдену 41 



қатынастары ондіріс, болу жоне айырбаспен толықтырылған бола-ды. Индивидуалдық ондірістің коғамдық өндіріске айналуы, иемденудің қүрылымының күрделілігін одан орі котеріп күшейтеді. Иемденудің ең бастапқы кезеңін, қоғамның мақсаттарымен және оның ынталарымен байланыста болатын, өндіріс қүрайды. Халыктың ор түрлі әлеуметтік топтары үшін, еңбек өнімдерін иемдену жоне табыс алу, осы жүйенің жекеленген жүйелері аркы-лы, иемденудің нақты формалары арқылы, орындалады: аңшылық , балық аулау, ондіріс, айырбас және болу арқылы. Ал, табыстың өзі өнім, жалақы, зейнетақы, пайда т.б. түрін алады. Иемденудің әдісі жоне онын формалары болады. Иемдену әдісіне, өндіріс әдісіне жоне айырбас пен бөлудің дамуында жүріп отыратын өзгерістер түрақты эсер етеді. Ал иемдену формалары-ның, иемдену одістерімен салыстырғанда, озгерістерге икемділігі томен болады. Кейбір жағдайда иемдену формалары, дамуы томен сатыдағы өндіріс әдісінің дәрежесінде жасанды түрде тоқтап қалуы мүмкін. Иемдену әдісі меншіктің нақты түрімен сәйкес келмеуі мүмкін. Осындайда меншіктің объективтік зандары мен иемдену зандары эрекет етеді. Санкт-Петербургтың мемлекетгік экономика жэне каржылар Университетінің ғалым-экономистерінің көзқарас-тары бойынша, меншіктің екі заңы және иемденудің екі заңы болады. Бүлар жүбымен, тығыз байланыста бола отырып эрекет етеді. Өзінің сіфегінің оншіне меишік заңы, меншіктің бірінші заңы болып табылады. Осыған сөйкес келетін иемдену заңы: еңбек — иемденудің тщгыш эдісі. Бүл меншікті және оның бағасын жасай-ды. Меншіктің бірінші заңының негізінде натуралдык және жа-байы тауар ондірісі орекет етеді. Бүнда иемдену екі жақты жүріп отырады: тікелей еңбек аркылы және нарыктағы өз еңбегінің онімінің айырбасы арқылы. Иемденудің осындай жағдайында, жасалған онімге меншік, иеленушінің тікелей еңбегінен туады. Бүл еңбектік (еңбек жасаган) меніиік болып табылады. Осы за-мандағы нарык шаруашылығының пайда болуы жалдама енбек пен жэне капиталдың эрекеттерімен байланысты болады. Еңбектік жеке меншіктің капиталистік жеке меншікке айналуы, меншіктің бірінші заңының екіншісіне — ботен еңбектің оніміне меншік заңына - кошуінің негізінде өтеді. Енді бүған - екінші заңға — иемденудің басқа, екінші заңы сэйкес келеді: тауар айналымы — ең бастапқы иемдену әдісі. Ірі қоғамдық ондіріс осы зандарға негізделеді. Бүндағы иемденуде екі жакты жүреді, бірақ ол баска 42 / 



формалар аркылы - тауар айналымы жэне табыстарды бэлу ар-кылы жүреді. Меншік занының модификациясы калай жүреді? Ұсақ ондіріс, индивидуалдық өндіргіш күштер жағдайында, жүмыскерлердін өндіріс шарттарымен тікелей косылып, тіпті олардың бір-бірімен 
ұштасып, бірігіп кетуіне жол береді. Бунда меншік заңы енбек пен меншіктің бірлігіне негізделеді. Ірі ондіріс еңбек коопераци-ясының болуымен байланысты болады. Тарихи болмыс мынаны көрсетеді: ірі тауар ондірісі жүмыскерлердін меншіктен шетгетілуінің нотижесінде пайда болған, бірак олардың (жүмыскерлердін) жеке басының еркіндігін сақталады. Таңғалдыратын жэй: осы процесс -ондірушілердің меншікген шеттелуі — адамдардың еркіндігін, оларда меншіктің болуымен байланысты деп қаралатыны батыс елдерінде басталып, орын алған. Еңбек нарығын дүниеге экелген ағылшын шаруалары. Олар XVI ғасырда оздерінің жерлерінен куылган, олардың жерлері, токыма ондірісіне жун кажет болғандыктан койлардың жайылымына айналған. Меншіктің екінші зацы еңбектің меншіктен шектетілуіне негізделеді. Осы жағдайда жасалған онімге меншік мәселесі калай шешілмек? Экономикалык бағьптан (әцгіме енбекке экономикалык куштеу туралы) ботен еңбекті иемдену тек тауар мен акша ағымдарының айналыс сферасы аркылы мүмкін болады. Сураныс усыныстан артык болса, немесе, тауарлар мен кызметтердің бағасы жасанды турде жоғары белгіленсе, эквиваленттер еместер айырбасталуы мүмкін. Осы жолмен осімкорлык капиталы пайда болған. Айна-лым шығындары беталды жоғарылатылса, алыпсатарлык жағдайлар копес капиталынан орын алады. Жалдама еңбекті ондіріс сфера-сында колдану, косымша өнімді, тұңғыш рет экономикалык зан-дарды бузбай, осылардыц негізінде, иемденуге мүмкіндік берді. Тауар айналымы заңаарында сэйкес, онімді жасаган жумыскердіц тауар нарығында болуы міндет емес: нарыктыц субъектері тауар-лардың меншік иесі болады. Иемдену шарттары озгереді. Алғашкы кезде онімге иелік етудің негізін еңбек және ондіріс шарттарына озіндік меншік болуы күрайтын еді. Енді ондіріс шарттарының иемденушісі болудың өзі жеткілікті болады: шеттелген жүмысшы күші капиталға жататын күрылымға айналып, жасалған онім со-ның (капиталдың) туындысы ретінде каралатын болады. Капиталға меншік, ботен еңбектің «ботендігінен» күтылуға жэне жаңа күнды иемденуге жағдай жасайды. Жаңа к ү н н ы ң 43 



мөлшері, тауар айналымы зандарын бұзбай, жұмысшы күшіне төлеген ақшалай эквиваленттен артық , жоғары болады. Еңбек арқылы иемденудің орнын, айналым арқылы иемденудің басқаны, жүмыс істейтін индивидтердің меншігі түрінде пайда болған жеке меншікті, капитал жасаған меншікке айналдырады. Меншіктің формасы бүрынғыдай болса да, оның мазмүны озгеше болады. Иемдену сипатының озгеруі, меншіктің бір формасының ішінде оның ор түрлі екі заңы жөне, бүларға сәйкес, иемденудің зандары орекет ете бастағанын корсетеді. Тауар ондірісіндегі айналым иемденудің жалғыз формасы бол-масада, негізгісі болып табылады. Бүл индивидуалдық және жал-пы жеке меншік болуымен белгіленеді. Егер ондірісте жалпы, біріккен капитал пайдаланылған болса, онда айналым арқылы иемденген косымша онім, капиталға меншігі барлардың арасында болінеді. Қажетгі онім, жалакы түрінде жалдамалы жүмыскерлердің карамағына түседі. Бүдан орі табыс екінші, үшінші, т.т. болінуден отеді. Жалпы меншіктің субъектері бір-бірімен иемденушілер болып катынаска түседі. Бүл жағдайда жеке иемденудің негізгі формасы болуге кошеді. Бірак осы процеске меншіктің формасы озгешелік енгізеді. Егер бүл жеке меншік болса, онда айналым арқылы иемделініп койған қосымша онім болініске түседі. Болудің олшемінің кызметін капитал атқарады: субъектінің жалпы табыстағы үлесі, о н ы ң индивидуалдык капиталының салымының молшерімен белтіленеді. Қоғамдық меншіктің субъектерінің осы меншікке күқықтары тең болады. Осы жағдай табысты болу принцигіін белгілейді. Бүнда болудін олшемі қызметін еңбек аткарады. Болудің мына гіринципі жүзеге асырылады: еңбек адамдар омірінің негізі, сондыктан болу еңбекке сәйкес жүргізілу керек. Бүнда айналым аркылы жүзеге асырылатын иемдену, иемденудің екіншілік дәрежелі, туынды формасы болып табылады. 3.3. Меншіктіц түрлері жоне шаруашылык жүргізудің формалары. Меншік пен иелену қатынастарын, олардың озара байланыста-рын танып білу оз кезегінде, меншіктін формалары мен түрлерінің арасындағы айырмашылыктардың белгілерін және меншіктің бір түрінің екіншісіне айналу механизмін білуге жол ашады. Бірақ меншіктің қандай түрінің шаруашылык жүргізудің кандай форма-сын тілейтіні, меншік иелері мен басқа біреулердің меншігін пайдаланушылардың арасында кандай катынастардын орын ала-тындығы, олі мәлім болмайды. Осыларды білу үшін иемдену, 44 / 



пайдалану жэне жарлық ету катынастарының мазмүнымен танысу кажет. Иемдену, біріншіден, толык меншік емес, жэне, екіншіден, иемдену катынастарындағы меншіктің объектері тікелей иелік ететін объекті болып емес, олар иемдену катынастарында шаруашылык жүргізудің шарты болып катысады. Сондыктан иелену катынаста-ры жүйесіндегі иемдену, пайдалану жарлык ету меншікпен белгілен-ген туынды екіншілік катынастарды корсететін, ондіріс шартта-рына меншігі барлар мен шаруашылык. жүргізуші субъектердің аракатынастарын корсететін категориялар болып табылады. Мыса-лы, банкир онеркәсіпшіге несиеге ақша капиталын береді. Бұл жағдайда банкирдің капиталға меншігі сакталады, ал онеркэсіпші капиталдың пайдаланушысына айналады. Ол несие үшін банкирге колданған капиталға толем ретінде, карыз процентін озінің табы-сынан төлеуге міндетті болады. Осы торізді лизинг (жабдыктар, техника арендасы), ғимараттар, потер, жер т.б. арендасы туралы келісімдер жасалады. Осы келісімдердін барлығына ортак. жалпы шарт — олардың белгілі мерзімге жасалуы. Иемденуші заттардың уақытша қожасы, иемденушісі болып табылады. Иемденудің меншіктен болінуі шаруашылык жургізу практи-касынан туып, экономикалык омірдің даму дорежесінің жоғары формаларына кошудің мацызды шартына айналады. Иемдену бол-мысы қүқы к т ық келісім турінде бекітіледі. Меншік катынастарын иемдену катынастарымен алмастыруға бола ма? Тарихка суйенсек, экономикалык катынастардың қалыптасу кезендерінде, меншік элі болмағанда, иемденудің болғаны анык. Мысалы, Ресейде ұзақ уакыт бойы жерге жеке иемдену болсада, оған жеке меншік болмаған. Бірлестік (кауымдык) жоне жеке мүрагерлік (княздардың, боярлардың вотчиналары) жер иемдену болған. Монастырлерге жер учаскелері моңгілік болінбес пайдала-нуға берілген. XV—XVI ғғ. бос жерлерге, соңынан ел орналаскан жерлерге жарлык ету к ү к ы жоғарғы үкіметке кошеді. Осылай жерге мемлекеттік меншік пайда болады. Иемдену, меншікпен салыстырғанда, қатынастың жабайы түрі. Бүгінгі жағдайда, меншіктің екі формасыныц даму дәрежесінің нәтижесінде иемдену меншік катынастарына кіріп, жабайы каты-нас туріне ие болды. Егер меншік объектісі болып отырған заттың екі касиетті — кұны (бағалылық) және тұтыну қүны (пайдалылык) болатынын еске алсақ , меншік пен иемденушінің арасындағы айырмашылык айкын коріне түседі. Заттьщ осы касиеттері, оны шаруашылыкта 45 



пайдаланғанда, өздерін әрқилы көрсетеді. Сондыктан, олар әр түрлі субъектілердің иемдену объектісі бола алады. Иемденушінің меншігінің айырмашылығы: ол оның затты түтынуға меншігінің болуында, ал заттың осымен қатар бағалылығына онын меншігі болмайды. Бүл айырмашылық меншік иесінің типтерін және меншік 
қүқы н айқындауда маңызды рол аткарады. Меншік иелері үш типке болінеді: 1. Потенциалдық (мүрагер) меншік иесі. Бүлар иемденуге кіріскенде ғана нақты ақиқатты меншік иесіне айналды. Осы жағдай қ ү қы қ актісімен бекітіледі. 2. Меншік иесі заттың тутынуиіысы (иемденуіиі). Иемденуші меншіктің толық иесі емес. Ол заттың түтыну күнына бағалылы-ғына емес, жарлық етеді. Сондықтан иемденуші затты сата алмай-ды, оны осиет арқылы откізбейді, залогқа (кепілдікке) сала алмай-ды, сыйлық етіп жүмсай алмайды. Бірақ оның, ботен меншікті озінің тікелей міндетіне сәйкес пайдалануға толық қүқы болады: ондірістік немесе ондірістік емес мақсатта қолданады. Иемденуші осы затты колдану нәтижесінде жасалған заттың, онімінің 
қызметтердің меншік иесі болады. Сонымен қатар, иемденуші, келісімге сәйкес, озіне түскен табыстың бір болігін меншік иесіне беруге тиісті. 3. Толық меншік иесі. Бүл заттың бағалылығының және оны түтынудың меншік иесі; меншікті иелігінен шығарып, оны басқа субъектіге беруге, өткізуге қүқы болады. Нақты меншік болып анықталатын түтыну, меншікке толық иеліктің олшемі қызметін атқарады. Қолдануы болмаған меншік иесіз меншік деп аталады. Меншіктің түтынылмауы меншік күкының толык жойылғанының долелі болып саналады. Толық меншік иесінің озі, заттардың пайдалылығын озі қол-данып, ондіріс жүргізе алады. Технология жағынан бүл эрекет тек үсак ондірісте ғана мүмкін болады: шаруалардың шаруашылығын-да, колонерінде, к.ызметтер сферасында, т.б. Ірі қоғамдык ондірісте, әдетте меншік шаруашылықпен айналысатын субъектердің пайда-лануына беріледі. Бүл жағдайда меншіктііі бір объектін екі субъект иемденеді, бүлардыц окілеттігі ажыратылады: меншік иесі заттың күнына (бағалылығына) жарлык жүргізеді, иемденуші затгын пай-далылығын қолданып ондіріс жүргізеді. Бүлардьщ орқайсына меншік табыс әкеледі. Шаруашылык практикасы меншіктің осы екі типтерінің орекеттерін ажыратып, боліп жүргізілуіне сүйенеді. Қоғамдық 46 / 



сипат алған ондірісте оны ондірісте жиынтык жұмыскер жүргізеді, шаруашылык омірдің басты фигурасы болатын меншік иесі емес, иемденуші болады. Ол акционерлеу, несие, аренда, лизинг арқылы ондіріске тартылған ботен меншікке жарлык етеді. Меншік қатынастары мен шаруашылық жүргізу әрекеттерінің 
ұйымдастыру формаларыныц арасында диалектикалық байланыс болады. Бір жақтан, экономиканың қүрылымы меншік күрылы-мына эсер етеді. Оньщ (меншікгің) түрлерінін коп болуын белгілейді. Екінші жақтан, шаруашылық орекеттерінің формалары, меншік объектерін пайдалану туралы катынастармен жэне ондірістің тех-никалық даму дәрежесімен белгіленеді. Меншіктің бір формасының, немесе, бір түрінің негізінде, бәсекелестіктің шарты болып табылатын, шаруашылык жүргізудің ортүрлі формалары калыптасуы мүмкін. Демек, жеке меншіктің әртүрлерінің негізінде индивидуалдық ондіріс жэне бірлескен өндіріс жүріп отыра алады. Бірлескен ондірістің үйымдастыру жүмысында икемділігі мол, жэне капиталды шоғырландыруда мүмкіндігі зор болады. Жалпы меншіктің эр түрлерінің негізінде шаруашылык жүргізудің бірнеше формалары болуы мүмкін: мүрагерлік иемде-нуге беріліп отыратын жердегі шаруа кожалығынан, экономика-ның мемлекеттік секторындағы концернге дейін. Қазакстан Рес-публикасындағы меншіктің коптүрлілігін томендегі 3.1. сур. корсетеді. 
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3.4. Экономикалык жүйелерді үйымдастыру үлгілері. Меншік барлык коғамдык қүрылыска тән объективтік каты-нас болып каралып кашан болмасын ойшылар назарынан тыс 
қалмаған. Әр түрлі оркениеггер өкілдері меншіктің табиғаты тура-лы жоне оның қоғам дамуындағы ролі туралы өз пікірлерін ортаға салып өткен. Көнегрек әлемінің идеалына сүйене отырып, Платон идеалдык мемлекет туралы ілімін дүниеге окелген. Бүнда азаматтар ондіріс шарттарын бірлесіп иемденеді. Жалпы меншіктің артықшықтарын дәлелдеу адамгершілік - онегелілік туралы ілімге негізделген бола-тын. Өнегелік - бүл мән жоне рух бірлік, біртүтастык деп мойын-дау, онегелілік, оны жеке алып карағанда, жалпыламалык. болып табылады; онегелілік бағытында кызмет ету адамгершіліктің белгісі; жеке меншік жеке адамның мүддесін жалпы мүддеден жоғары үстай-ды, эр адам тек озі үшін меншік иесі болуды коздейді. Сондықтан жеке меншік онегелілікке, адамтершілікке жатпайды. Коне Римнің цивилизациясы басқа болды. Бүнда жеке түлға түңғыш рет озінің жалпыламалық бірлігінен боліне бастады, ин-дивидуалдык дамуға кедерті болатын тайпа мен ру екенін сезіну жойыла түсті. Жеке меншікке артықшылық корсетіліп, оны мой-ындау орын алды. Римнің идеалдары роман-герман цивилизациясында одан әрі дами түсті. Реформация Батыс әлемінде омір, табиғат және дүниежүзі туралы а д а м г е р ш і л і к б а ғ а л ы л ы к т а р д ы озгертті . Эгоист ік , индивидуалистік түлғаға бағытталған, протестант этикасының ықпа-лымен, экономикалык адам үғымын, азаматтық қоғам жоне таптык мемлекет теориясын табиғи қү қы қ деп түсінетін, жеке меншік ілімі жарыққа келді, ал "адамның бостандығы, еркіндігі" деген түсінік, "меншігі бар адам" деген түсінікке айналды. Казакстандық цивилизацияның адамгершілікті бағалауы коне-грек олемінің идеалдарына жақын болатын. Косіпкерлік, іскерлік 
қолдау алатын, ал д ү н и е к о р л ы к , пайдақорлық айыпталатын, адамгершілікке жатпайтын. Адамгершілік, онегелілік бірлік және руханилік деп саналып түсінілетін. Жалпы жоне жеке меншіктің үштасуына, үйлесіміне назар аударылатын, үміт артылатын. Меншіктіц ор түрлі формалары мен түрлерінің мондік касиетгері экономикалык жүйелерде байкалады. Экономикалык жүйе ха-лықтын шаруашылық практикасынын накты жағдайында пайда / 48 / 



болатын, қоғамның ерекше күрылымын бейнелеп көрсетеді. Бунда халыктын шаруашылык дағдысы, дәстүр-салты, рухани кал-жағ-дайы, оның күрметтеп бағалайтын жойтгары және омірге, дүниеге деген ерекшелік козқарастары камтылады. Міне осындай жағдай-лардың өзі, жуйелердің біркелкі болуын мүмкін етпейді, олар 
қашан болмасын накты болады, өздері бейнелейтін мөдениетке сай келеді. Экономикалык жүйенің ерекше касиеттері болады, экономи-ч н ы реформалағанда солармен есептесу керек. Бір жактан, эконо-микалык жүйе сыртқы ортамен зат жөне қуат айырбастасып оты-ратын ашық жүйе болады, әлемдік тәжірибе айырбаеына кедергі жасамайды, озінің элементгерін жаңаландырып отырады, т.б. Екінші жақтан, нақты өркениеттін модени күбылысының бір корініеі ретінде, экономикалык жуйе, алдымен оркениеттін осы типін үдайы өндіріуге максатталады. Сондыктан ол катал, түйык жүйе болып орекет етеді: бір экономикалык жүйеде пайда болған үлгінін, басқа экономикалык жүйелерде қолданылу мүмкіндігі томен, шектелген болады. Бүл экономикалык жүйенің этникалык байла-ныстарын және оның өркениеттік түтастығын бүзбай сактауға комек береді. Табиғи шек коюшы тетіктер рөлін, осы коғамнын түрактылығын және оның өзін-озі үдайы ондіру кабілетін сақ -тауға ат салысатын, экономикалык жүйенің әдет-ғүрыптары, сал-ты т.б. аткарады. 

Қоғамдык ондірістің дамуы, экономикалык жүйелердің сырт-кы ортамен түракты байланысқа ашыктығы, осы жүйенің жаңа-шыл жағдайлармен толыктырылып жетіле беруіне комектеседі. Бүл ішкіжүйелік озгерістердің жүруі аркылы жүзеге асырылады. Осының нәтижесінде экономиканың жаңарған үлгісі жарыкка келуі мүмкін. Экономикалык ғылымда «экономикалык үлгі» де-ген түсінік колданылады. Бүл накты акикаттың кошірме бейнесі, белгілі бір дөрежеде түпнүскаға сәйкес келетін таныи білудің нәтижесі. Ресейдегі (кешегі күнге дейін казак елі Ресей қүрамында болғаны мәлім) өркениеттің Батыс оркениетінен айырмашылығы, осыларда калыптаскан экономикалык үлгілер аркылы корінеді. Батыс Еуропада таза капитализм үлгісі калыптаскан. Ресейде таза капитализм дәуірі болмаған. Жалпыресейлік нарыкты аралас эко-номиканың ерекше типінің туындысы деуге болады. XX ғасырда осы екі өркениет тоталитарлык тортіптің үлгісін - әкімшілік-бүйрық типті экономиканы сыйлады. 4-2303 49 



Енді осы үлгілермен танысайық . Бүл танысуды мына қасиет-термен есептесе жүргізейік: меншіктің басым формалары және түрлері, экономикалык үстемділік пен оны жүзеге асыру әдістері, нарыктың орны, ролі және мемлекеттің экономикалык ролімен есептесіп. Таза капитализмде меншіктің коп тараған формасы — инди-видуалдык жеке меншік: эр субъект іс-әрекеттерін өзінің мүддесіне сәйкес жүргізеді; эр экономикалык бірлік өзінің табыстарын көбейту 
қызметтерін оз шешімдеріне сәйкес жүргізеді; өнімді сатушы мен сатып алушы өте коп болады. Бүл еркін бәсекелестікті жанданды-рады, бірак әр келісім көлемі үсак болғандықтан, олар сүраныс пен үсынысқа эсер етпейді, сондықтан нарықтың ешбір субъекгілері экономикалык үстемділік жүргізе алмайды. Сойтіп, экономика-л ы к үстемдік нарықтың тек өзіне тән элемент болып табылады. Осы жағдай нарықка реттеуші рол әпереді және баға дәрежесін белгілеудің өзі соның қасиеті болып табылады. Мемлекеттің рөлі өте шектелген болады. Әкімшілік-буйрық экономикасы қарама-қарсы приоритеттер ор-натады: экономикалык үкімет, үстемдік бір орталықтан жүргізіледі; нарық экономиканы реттеуші болмайды; нарық субъектерінің өрекеттері жалпы мақсатты орындауға бағыттандырылып, жеке адам мүдделері жалпыламалыкка жүгіндіріледі; ондіріс шарттары-на коғамдык, немесе, жеке меншік болады. Орталықтан жүргізілетін э к о н о м и к а л ы к үкімет ә к і м ш і л і к - б ү й р ық тәсілдері а рқы л ы жүргізіледі, ал иеленуде болу катынастары приоритетке ие болады: иеленуге айналым арқылы жету бағынышты рол атқарады. Негізгі экономикалык субъект мемлекет болады. Бүл жағдайда экономи-каны басқаратын органдар иеленушілердің және өндірістік кәсіпорындардың қызметтерін оз карамағына алады. Ресейдегі XIX ғ. екінші жартысындағы шаруашылыктың ерек-ше қүрылысы аралас экономика үлгісінің концепциясын қалып-тастыруға әкеледі. Батыс үлгісімен салыстырғаңца, осы үлгі, жетекші укладтың баска укладтарды озіне сіңіруі арқылы кол жеткен экономикалык күрылымның біркелкілігіне негізделмейді. Ол бір-түтас организмнің әр болшектері ретінде катар жүріп отыратын шаруашылык жүргізу формаларының коптүрлілігіне, шаруашылык іс-эрекеттердің копаукымдылығына, экономикалык болмыстың копполюстік болуына және оларда мондік мағыналар бар екеніне негізделеді. Аралас экономика үлгісінің философиялык негізін К.Н. Леонтьев ашкан заңның корытындысы қүрайды: экономика-лык күрылымның бірдей болмауы жоне шаруашылык жүргізудің 50 



формаларының кеп болуы — бүл кемшілік емес, бүл олі практи-каға енбеген идея түріндегі дамудың ішкі козі бар болғанының айғағы. Батыс теоретиктерінің аралас экономика теориясына козкара-сы екі жакты деуге болады: аралас экономика теориясы бұлардың арасында кең колданылатын, дүниеге бір бағыттан бір полюс деп карап тану концепциясына сойкес келмейді. Сонымен катар, олар дамудың басым (жетекші), негізгі тенденциясы деп, еркін босеке-ден жетілмеген босекеге, таза капитализм экономикасынан бүйрык экономикасына жылжу екенін мойындайды. Айырмашылык тек бір полюстен екіншіге кошу кандай формалар аркылы жүруінде — капиталдың монополиясы, немесе, мемлекеттің монополиясы ар-кылы жузеге асырылуында. Аралас экономика мынаны корсетеді: батыстағы нарық экономикасы ондірістен шектелген жүмысшы күшін кабылдайтын шағын бизнессіз жоне экономикада тепе-гендік пен қоғамда түрақтылық қамтамасыз ететін мемлекеттік кірісушіліксіз омір сүре алмайды, мүмкін емес. Егер Ресейдегі аралас экономика бастапкы күбылыс, ешкімді тандандырмайтын қарапайым жағдай болса, Батыста ол біркелкі экономикалык күрылымға бағытталу-мен байланысты пайда болған, шаруашылык омірдегі қайшылык-тарды шешудің ерекше формасы болып табылады. Батыста аралас экономика таза капитализмді ығыстыра баста-ды. Бір шектен екінші шекке үрыну, жоғарыда аталған екі үлгілерге тон болады, ал аралас экономикаға тон емес. Батыста өнімді ондірушілер жоне ондіріс шарттарын сатып алушылар — ірі корпо-рациялар. Сондықтан экономикалык үстемдік (окімет) ыдыратыл-маған. Сонымен катар, аралас экономикадағы экономикалык окімет тоталитарлык сипаттамада болмайды, ол окімшіл-бюрократтык әдіспен жүргізілмейді, сондыктан осы жағдайда болатын катынастар айыр-бас катынастарына устемдік жургізбейді, оларды толыктыра туседі; материалдык ресурстарға меншік халыктык, мемлекетгік, жеке меншік түрлерінде болады; op субъектінің іс-әрекеті өзінің мүдделерімен сойкес жургізіледі, бірак коғам көлеміндегі унамды максаттар белгіленген болады. Мемлекет экономикада белсенді кызмет атка-рады, мемлекеттік жоне жеке секторлардың іс-орекеттерін болжай-тын, жоспарлайтын жоне сойкестендіріп отыратын жуйе болады. Технократиялык оркениет тұрғысына карағанда, дәстурлі эко-номика даму дәрежесі томен елдерге тон болады. Ол шынында экономикалык жүйенің бастапкы, туңғыш типіне жатады, о н ы ң op алуан турі бар, өйткені салтка, достүрге, үлттык, мәдени, рухани тамырларға негізделеді. Бунда меншіктің бірнеше түрлері 51 



мен формалары гіайдаланылады. Осындай экономикаға тән бірнеше 
қасиеттерді атап отейік: экономикалық іс-қимылдар бастапқы, ең жоғарғы байлық деп есептелмейді; индивид алдымен озінің бас-тапкы қауымдасының мүшесі болып саналады; экономикалык. окімет саяси окімет йен қосылған, бірге жүргізіледі. Дәстүрлі экономика өте түракты келеді. Оны реформалау оңай шаруа емес. Бүған долел, осы қоғамның табиғаты. Жеке адам әлеуметтік бірлестіктен болініи шықпаған жағдайда және эконо-микалык орекеттер алғашкы накты байлық деп мойындалмаған жағдайда, қоғамның түрақтылығын сақтап калу индивидті қорғау арқылы жоне оның осы статусын үдайы ондіріп отыру арқылы жүзеге асырылады. Батые типтес нарык экономикасына кошу дәстүрлі қоғамның түрактылығын күйретуге бағытталады. Бүның нэтижесінде түрақтылыктың ескі шарттары қүлдырап, жаңалары әлі жасалынбайды. Реформаны осылай жүргізу алдын ала онын нотижесіз аякталуына океліп соғады. 3.5. Экономиканы реформалауда меншіктің орны Реформалау дегеніміз экономикалык жүйе үлгісінің бір түрінен басқасына оту болып табылады. Бүл процесс үстемдік ететін меншік формасының озгеруі калайда қажет деп тілемейді. XX ғ. басына 
қарай нарық механизмдеріне негізделетін жоне еркін нарықпен ретгелетін экономикалык үлгі озін озі жоюға мәжбүр болды. Еркін нарық механизмінін орнына ретгелген нарык механизмі келді. Эко-номиканы мемлекеттік реттеу бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде пайда болды. Соғыс біткен соң одан бас тарту бүрын болмаған экономикалык дағдарыска океліп сокты (1929-1933 жж). Кейнс жоне оның мектебі осы жағдайды дүрыс түсініп, экономиканы реформалау кажеттігін үсынды. АҚШ-ғы Рузвельтгің курсы прак-тика жүзінде олардың корытындыларының дүрыстығын долелдеді. Меншік формасы экономикалык бағыттың озгеруініц қатал жүргізілуіне кедергі етпейді. Белгілі жағдай, монополияда, бюрок-ратияда экономикалык окіметгің тоталитарлык сипатына икемділігін білдіреді. Осылай, XX ғ. 30-шы жылдарының ортасында К С Р О -да коғамдык меншік жағдайында әкімшілік экономика орнады, ал Германияда, жеке меншік негіздерінің мықтылығына карамастан, бүйрык экономикасы орнады. Кейін осы жағдай Франко түсын-дағы Испанияда, Пиночет түсындағы Чилиде кайталанды. Бүлар-дың барлығында тоталитаризмнің келуіне үлес коскан, сол мерзімде 



осы елдерде орын алған, экономикалык жоне саяси шешімдердің үстемдігі болды. Элем төжірибесінің долелі бойынша, тауар ондірісінің даму-ында, меншік формасы ешқашан шешуші бастама болған емес. Нарык шаруашылығының негізін күрайтын босекенің озі меншік формасына парықсыздыкпен карайды. Бүл бекер емес, ойткені меншіктің екі формасыда мындаған жылдар бойы біртүтас мәннің корінісі болып келеді. Меншік формаларының эволюциясы когамдык ондіріс процесінде жүріп отырады. Ондірістің шоғырлануы мен бәсеке меншіктін орталыктануы-на ат салысады. Бұл процесс шаруашылык субъектілері болып табылатын меншік иелерінің санын біршама томендетеді. Мысалы, меншік иелерінің (акциялар иелері) санына қарамастан, акционерлік 
қоғам нарыкта келісім жасасатын бір ғана занды тұлға болып танылады. Тіпті меншікте капиталдың үлес салмағынын түракты түрде томендеу тенденциясы жоне банктік несие мен облигациялық капиталдың күрт кобейуі байкалады. Акционерлік капиталдьщ 
қүрылымында озгерістер болып жатыр. Акциялардың индивидуал-д ы к иемденушілерінің улес салмағы азайып, меншік иелерінің акцияның индивидуалдық устаушысы ретіндегі ролі томендеуде, компанияны баскару менеджерлерге кошіп келеді. Осы замандағы барлык экономикалык жүйелердің негізі -тауар ондірісінің болуы, экономикалык үлгінің бір турінен екіншісіне кошуді жеңілдетеді. Ал экономикалык жүйелердіц оздеріне тон айырмашылықтары сақталады: тауар ондірісі мен тауар айналымы-ның даму дорежесі; экономикалық окіметтің типі жоне оны жүзе-ге асыратын формалар; осы қоғам жүйесіндегі байлык деп тусінетін экономикалык әрекеттердің орны, ролі. Реформа жургізу сырттан Караганда субъективтік акт болып корінеді. Оны жүргізудің дүниежузілік тожірибесі осы процестерді анықтайтын бірсыпыра күбылыстарды ашты. Алдымен козге түсетін жағдай, ол реформа жүргізуде қолда-нылатын шараларды таңдау арқылы жүзеге асырылуы. Табиғи ортада түратын халыктар, тек оздерінің достуріне зиян келтірмейтін озгерістерді қабылдайды. Мысалы, терушілікті және аң аулауды кәсіп ететін адамдар жоне коптеген ғасырлар бойы егіншілікпен, мал осірумен айналысатын қауымдармен коршілес болған олардың онерімен жаксы таныс болған, сондада оздеріне тән иелену одісін жоғалтпаған, одан бас тартпаған. Тек тым үлкен апат, күйзелістер оларды ондіруші шаруашылыққа бейімделуге можбур еткен. 53 



Дәстүрлі омір туралы бүрмалау жиі кездеседі. Шындыгында, ол сіресіп қалған ескілік емес, ол жеке адамның онегелілігін сақтайтын коғамдастық емес, ол жеке адамға, қауымға тән, атадан атаға дарыған, үрпақтан үрпаққа жайылған онегелі салт, одет-ғүрыпты сақтап одан өрі жалғастырудың жуйесі. Роман-герман өркениеті материалдық табыска жетуді көздеп, іс-әрекет етуді үнамды деп санаса, индо-будда оркениеті дүниеқорлықты, ашкездікті, ал қазақ халқы тойымсыздық пен парақорлықты кіналайды. Ағыл-шындар, дәстүріне сойкес бизнеспен айналысса, оның бизнес бой-ынша серіктесі — индиялык дәстүрге симайтын «прогрессшіл» 
қызметпен айналысқаны болады. Салт-дәстүр, онегелік информа-цияны үрпақтан үрпаққа жалғастырып таратудың формасы. Кей жагдайда реформаның табысқа жетуі үшін, қоғамдық байланыстарды алмастыру, экономикалык қызметтің онегелілік маңызын котеріп, экономикалык окіметтің сипаты мен әдістерін озгерту жеткілікті болады. Кейде меншіктің басым формасын озгерту реформаның қүлдырауынан қүткармайды. Өйткені, ре-формалау болмыстың рухани-онегелік, әлеуметтік, психологиялық жактарын қозғайды. Ол адамның психикалық күйімен және оның реформага кірісуімен байланысты болады. Осылайша онегелік тікелей халыктың байлығының қасиеттерінен бірақ шығады. Реформалау оз мақсатына жету үшін, халық омірінің акиқатынан 
қол үзбеу керек. Ол объективтік оте аз өзгеру, минималдық транс-формация заңына бағынысты болады: осы оркениеттің негізгі мәніне қатер туғызбай, қоғамды шаруашылық іс-кимылдың жаңа жағдайларына келістіретін озгерту жүргізу варианты ғана максатка жетеді. Керісінше болса, реформалау жетістікке жол беретін күштен күйретуші күшке айналады. Жапонияның достүрлі экономика-сында нарықтыкка сәтті кошуін былай дәлелдеуге болады: мүнда достүрлі қоғамның түрактылығын үстап түрган тірекгерді (негіздерді) жаппай жоймай, субъектінің еңбекті үйымдастырудың жаңа фор-масындағы ең бастапқы, түңғыш әлеуметтік бірлігінің тығыз бай-ланысын пайдаланған. Осының нэтижесінде жеке адамның бүрын-ғы статусы жаңа экономикалык жағдайда кайта жандана түсін, ынталану мен онімділігі жағынан батыстағы формалардан арта түскен еңбекті үйымдастыру формасы күрылған. 

Қазақстандағы реформаның сотсіздіктерінін кобі, онын орке-ниет ерекшеліктерімен есептеспеуімен долелденеді. Қазакстанда коп мәселе дәстүрлік қоғамнан деуге болады. Өйткені осы коғам-ныц белгілері бізден табылып отыр. 



Достүрлі қоғамның негізгі белгілері мынадай: • экономикалык іс-кимыл біріншілік мүра деп кабылданбайды; • жеке дара адам үзак мерзім бойы бастапкы әлеуметтік кауымнан болінбеген; • кашанда жоғарғы экономикалык өкімет тым ортактанған болады жоне ол жоғарғы саяси окіметпен біріге отырып өз эрекетін әміршіл-әкімшілік одістермен жүргізеді. Сондада осы коғам ерекше, күрделі типтес коғам болып табылады. Қазақстан коп үлтты мемлекеттік қүрылым болып этникалық бірлестіктерді - модениеттің коп түрлі окілдерін -біріктіру әдістерін іздестіруге мәжбур болды. Шаруашылык омір тым коп түрлі болсада, ол түтас экономикалык жүйеге айналма-ған. Экономикалык біркелкілік болмау себебінің тамырлары тари-хи, табиғи, этникалық және модени негіздерге дарыған. Суперэт-никалық түтастық элементгерінің ара байланыстарын берік етуші экономика, әуел бастан олардың жақындасу кушімен камсыздан-ған. Қазақстан өзін үлттық жоне дін жағдайында сабырлы, төзімді ел деп танытқан, мүнда халыктар өз елдерінің әдет-гурпы заңдары-на сәйкес өмір сүруге мүмкіндігі болған, ал саяси бірлестіктер белгілі турмыс қалпына әр халықтың қуқы бар деген принципке негізделген. Еуразияның күн корісті қамтамасыз ететін ландшаф-ты op халыкка үнамды территория игеруге мүмкіндік берген. Өнеркәсіп ондірісіне кошу, шаруашылык омірдің қажеттігін жоққа шығармай, оның объективтік мәні бар екенін айкындады. Бүл болмысты күлдыратуды коздеген, экономиканы баршаға ортак үлгіге кошіруді максаттанған әрекеттер, ордайым алыстатып, ажы-рату куштерін жандандырып отырды. Нәтижесінде, суперэтника бірлігіне зиян келді жоне үлттык экономика күлдырауға айналды. Экономиканы реформалауда тыстан алып пайдаланылатын жағдайларды тандау кажеттілігінің маңызы еселеп оседі. Әсіресе, шаруашылыктың жаңа күрылымына кошу процесінде, ботен тожірибе, немесе, мактауы асып кеткен үлгі, онеге деп қабылдан-са, әдетте, реформаторлар, оздерінің іс-кимылының жемісін козі тірісінде коруді максат етіп, асығыстық жасайды, әлеуметтік және экономикалык акиқатты басып озады, болып түрған шаруашылык формаларын жояды, жаңа мүмкіндіктер әлі жок болсада, ескіні күйретеді. Әдетте, бүлар оздерінің үлттық мәдениетімен санаспай, оған менсінбеушілікпен қарайды. 
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Өкінішке орай, бүгінгі тандағы реформалау процесі әлі де 
Қазақстанның шаруашылық омірінің ерекшеліктерімен есептеспей отыр. Өнеге ретінде, біздің елдің экономикалык күрылысына сәйкес келмейгін, экономика күрылымыньщ біркелкілігіне суйенетін, батыс үлгісі алынып отыр. Халкымыздың этникалық рухани ар-
қаулары үмыт болуда, экономикалык орта мен мемлекетгілік күйреу-де: суперэтникалық бірліктің түрақтылығын қолдаушы онегелілік мақсаттарымен санаспау етек алуда. Жүмыскерлерді ондіріске тар-тудың экономикалык формалары жоғалуда, адамдардың бір-біріне 
қажеттігі ондіріс жағдайында бой алғаны жон екенінің мәні кетіп отыр. Реформалаудың жасампаздык күші әлі оның қүлдыратқыш күшінен ойдағыдай асып түсе алмай отыр. Осы күнге дейін бойгі, кәсіпкерлік қимылдарды ынталандыру үшін емес, тек озімен-озі ондіріс тиімділігін котеру мәселесін шеше алмайтын, жекешелендіру аркылы меншік формасын алма-стыруға тігіліп отыр. Индивидуалдық меншік иелерінің санын кобейтуді коздеген әрекеттерде орындалмай отыр. Жекешеленген меншік, оны ондіргіш капиталға айналдыруға асыкпайтын аз адамдар-д ы ң колына тиіп отыр. Бүкіл әлемдік тенденция есепке алынар емес: жоғары дамыған нарық экономикасы бар елдерде индивиду-алдык жеке меншік оз бағытын тек болу қатынастары арқылы сақтап отыр. Өндіріс сферасында үстемдік етуші — жалиы меншік, осы меншіктің акционерлік түрі. Шаруашылык омірдің басты фигурасы — иемденуші — алдымен қарыз капиталын пайдалана-тын экономикалык субъект. 

Қазакстандағы реформалар олардың жүргізілу бағьптарын қосып айтканда, кәсіпкерлікке қолайлы жағдайлар жасай алмай отыр, сондықтан еңбекке және кәсіпкерлікке ынталандыру механизмі де жүмысқа қосылмай отыр. 



Ill Б Ө Л I M. НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ. 4 тарау. НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ НЕГІЗГІ БЕЛГІЛЕРІ. 4.1. Тауар, оныц қасиеттері жәие функциопалдык формалары. Адамзат қоғамы ондіріс-еңбек орекеттерін, еңбек болінісі, ма-мандану, кооперация жоне айырбас аркылы үйымдастырудың негізінде, озінің материалдык, рухани жағдайының жаксартуында жақсы жетістіктерге ие болды. Экономиканы үйымдастырудыц элементарлык формасында — шаруашылыкта — байлыктың табиғи формасының көрінісі натурал-дык онім түрінде болады. Бұл өнімге, біріншіден, түтыну бағалы-лығы, екішиідеіі, еңбек нотижесі деген қасиеттер тон болады. Заттың пайдалылығы, оның озіне тон белгілі физикалық , немесе, баска да касиеттерінің аркасында адамдардың белгілі бір 
қажеттерін қамтамасыз ететін кабілеті, онімнің түтыну бағалылы-ғын күрайды. Тауар өндірісі жағдайында еңбек онімі оны тауарға айналды-ратын жаңа ерекше касиеттерге ие болады. Бүл онімнің бағалы-лығы өндіріс үшін емес, баска адамдар үшін болады - баскаша айтсак, бүл онім коғамдык касиетке ие болады. 

Қоғамдық түтыну бағалылығының өлшемі болу кызметін сүра-ныстың көлемі аткарады. Өнімнің ондірісі үсыныс көлемін белгілейді. Егер үсыныс сүранысты қанағаттандырған болса, онда заттарға ко-ғамдык түтыну бағалылығы тән болғаны. Кез келген зат тауар бола алама? Жок, тек адамның еңбек жүмсап жасаған заты тауар болады. Мысалы, өзендегі балык оны үстап алғаннан сон тауар бола алады. Өйткені оны үстауға еңбек жүмсалады. Тауар болу үшін затгың тек басқалар үшін жасалуы, оның тауар болуына жетімсіз жағдай; осы зат басқаларға откізілуі керек, оның орны эквивалентгік түрде өтелуі кажет. Баска адамның кажеттігін 57 



қанағаттандыру үшін жасалған сыйлық тауар болмайды. Енді тауарға анықтама берейік. Тауар дегеніміз еқбекпен жасалган қогамдық бага-лылықпіы иемденген және айырбасқа арналган заттар, немесе қызмет-тер. Затгар озінен өзі тауар бола алмайды. Тауар болу үшін олар адамдар арасындағы айырбастың объектіне айналуга тиіс. Соңдықтан тауар адамдар арасындағы еңбек онімінің айырбасы арқылы білінетін катынастарды корсетеді. Тауармен алмасудың формалары сан алуан болуы мүмкін, бірақ барлық жағдайда осы айырбастың орекетінің нәтижесінде бір зат отіп орнына екінші зат келуі қажет. Осыдан шығатын түжырым: айырбас процесінде ор тауар нарықта айырбас 
қунына не болады. Яғни белгілі сойкестікте басқа пайдалы затқа айырбастала алатындық қабілетке ие болады. Осындай тендік, айырбас сойкестігі нарық практикасында күн сайын шексіз коп рет қайталанып, болып отырады. Әдетге, адамдар затгар неге бір-бірімен салыстырылады деп, орбір нақты салыстыру теңдігінің негізінде не жатады деп ойланбайды. Ал экономикалық теориядағы айырбас сәйкестігін, айырбас қүнын қандай себептер белгілейді деген сүрақ Аристотелден бастап осы күнге дейін ой толқытады. Экономикалық әдебиетте тауарлардың қүны туралы негізгі үш бағытты атап отейік. Бірінші Карл Маркстің еңбектік қун теориясыиа негізделеді. Осыған сойкес, тауарлардың ондірісі мен айырбасы солардың қүны-н ы ң негізінде жүрін отырады, қү н н ы ң озі еңбектің қоғамдык -кажетті шыгындарымен белгіленеді. Бүл жагдайда тауар ондірушілер мына зандылыкпен есептесуі қажет: егер еңбектің индивидуалдық шығындары қоғамдык қажеттіктен артык болса, онда шыгындар-дың осы артык болшегін қоғам мойындамайды. Ал тауардың қүны-ның негізінде оның ондірісіне жүмсалган коғамдық еңбек жатады. Сой mi и, қуп тауарга сіңген тауар ондірушілердің қогамдық еңбегі болып белгіленеді. К. Маркс тауарға бір жағынан, адамдардың белгілі 
қажеттерін канағаттандыруға қабілетті түтыну күны деп, екінші жағынан - қүн деп аныктама береді. Тауардың екі жақты сипаты, осы тауарга сіңген еңбектің екі жакты сипатымен белгіленеді. Түтыну 
қүны деп алынган тауар белгілі формадагы еңбекпен жасалады, ягни нақты еңбекпеп; қүн деп алынган тауар нақты формаларына тәуелді емес жалпы еңбекпен жасалады, абстракты еңбекпеи, ягни тікелей жүмыс уақытыныц накты бірліктері емес, эквивалент кызметін ат-
қаратын басқа тауарлармен салыстыру аркылы. Сойтіп тауардың 
қүны, ондірістіц қоғамдық-қалыпты шарттары болган жагдайда жоне 58 



осы қоғамдағы еңбектің іскерлік дорежесі мен каркындығының ор-таша жағдайында, тауарды жасауға қажет индивидуалдык емес, коғам-д ық — қажетті жүмыс уақытымен белгіленеді. Әңгіме күнды орташа еңбекпен емес, ондірістің откізудің қоғам-дық шарттарымен болжамдалған еңбекпен белгілеу туралы болса да, басқа тауарлармен салыстыру аркылы жанама олшеуіштерді қолда-нуды кейде еңбектік қүн теориясына карсылар қолдамайды. Екініиі багыт іиекті пайдалылық теориясын қолдануга негізделген. Бүл теорияны кең пайдаланатын маржиналистер. Бүлар бойынша күн және баға тауарлардың шекті пайдалылығыныц жоне олардың сиректігінің туындысы болып табылады. Бүл бағыттың окілдері, субъектің қарамағындағы игіліктер қо р ы н ы ц тең шамаларыныц тізбектелген осімдері белгілі нүктеден артып кетсе, онда игіліктер бірлігінің пайдалылығы үдемелі томендейді деп есептейді. Қордың ең акырғы бірлігінің пайдалылығы, немесе игіліктің шекті пайда-лылығы, осы тауардың күнының колемін белгілейді. Маржинализмнің теоретиктері, бүлардың ішінде австриялык мектептің окілдері, материалдык игіліктердің бағалылыктарының екі түр ін боліп атайды — с у б ъ е к т и в т і к жоне о б ъ е к т и в т і к . Субъективтік бағалылык деп олар материалдык игіліктердің осы субъект үшін бағалылығын түсінеді. Австриялык мектептің окілдері, олар баға теориясының негізіне жаткызған, субъективтік бағалы-лыкка шешуші рол береді. Олар бүны сатып алушы жоне сатушы-лар жағынан осы тауардың пайдалылығын бағалаушы субъектердің нарықта карсыласуының нәтижесі деп есептейді. Үиііниіі багытты тужырымдаган А. Мариіалл Іекгі пайдалы-л ық түрін алған сүраныс жағындағы және өндіріс шығындары түрін алған үсыныстың негіздеріндегі нарыктык күштердің бір-біріне осерін айкындау, осы бағытгың зерттеуінің мазмүнын күрайды. Осы-ған А. Маршалл мынадай корытынды жасайдыідіайдалылык үсы-нылған колемді белгілейді, үсынылған колем ондіріс шығындарын белгілейді. Оның болжамы бойынша, сатушының тауар үшін толеу-ге келісім беретін бағасы тауардың пайдалылығымен белгіленеді; бунда ол пайдалылықты, тауар үшін сатып алушы толей алатын, барынша жоғарғы қүн деп есептейді. А. Маршалл бағаны белгілеуде, оған осер ететін екі факторды боліп атайды: шекті пайдалылык және ондіріс шығындары. Оныц түжырымдауы бойынша, тауардын сатушы белгілеген бағасын оны ондіру үшін жүмсалған шығындар қүрайды, ал нарықтык баға са-тып алушылармен жоне сатушылармен белгіленеді, сүраныс пен үсы-ныстың нотижесінде. 59 



Пайдалылықты олшеу туралы бүгін маржиналистер кардинали-стер - шекті пайдалылықтың абсолюттік шамасын сан жағынан олшеуге болады деген идеяны жақтаушылар және ординалистер -шекті пайдалылықтың абсолюттік шамасын олшеудің мүмкіндігін және қажеттігін ж оққ а шығарушылар, болып бөлініп отыр. Ординалистердің аса корнекті өкілдеріне Дж. Хикс жоне П. Саму-эльсон жатады. Бүлар түтынушылардың артықшылықтарының шәкілін жасады. Дж. Хикс бойынша бүгінгі заманда түтынушылардың артық -шылық шәкілінін бастапқы пункті талғаусыздықтың к и с ық сызы-ғының теориясынан басталады. Осы қисық сызықтың негізінде пай-далылықтың озін олшеумен айналыспай, түтынушы тауарларға ең үнамды тандау жасай алады. Дж. Хикс шекті пайдалылықпен жоне сатып алушы төлеуге келісетін бағаның арасында айырмашылық -тардың болуымен есептеспейді, ал сүраныс заңын ол бағаның өзгерістерімен және тауарлардың саны арасындағы шамалас сойкестік арақатынасқа жатқызады. П. Самуэльсон экономикалық тепе-тендік үлгілерін қолдану-да, шекті пайдалылық теориясын ақшаның шекті пайдалылығымен және табыстармен байланыстыруды үсынады. Оның есебі бойынша, игіліктің әрбіреуінің шекті пайдалығы бағаға болінгенде бір-бірімен тең болуға тиісті және нәтижесінде (қорытынды) табыстың бір дол-ларына келетін орташа шекті пайдалылықты беруге тиісті. Нарықта сүраныс пен үсыныста өзгерістердің әсерімен нарық -тық бағалардың ауытқулары болып түрады. Еңбектің қүн теориясы бойынша, осындай ауытқулар бағаның к ү н н а н ауытқуы деп түсініледі. Осыған байланысты, тауардың өндірушілері, олардың айырбасталуында, бағаның негізі болып табылатын тауардың қоғам-д ық енбектік қүнымен есептесуге мәжбүр болады. Сүраныс жоне үсыныс бір-бірімен сойкестікке жеткенде тепе-тендік орнайды. Игіліктіц бағасын шекті пайдалылық теориясы негізінде белгілегенде, баганың ауытқулары "шекті өнімнің" бағалылығының маңайында жүріп отырады. Тауардың тепе-теңдік нарықтық бағасы, сатып алу-шылар мен сатушылар жағының осы тауардың пайдалылығын субъективтік бағалауларының нотижесі болып табылады. 
Қорытынды мынау: маркстік еңбектік қүн теориясы және шекті пайдалылық теориясы бір-біріне қарсы, қайшылықта емес олар бірін-бірі толықтырады. Егер біріншіде, еңбектік шыгындарға сәйкес жасалатын қүнға басты назар аударылған болса, екіншіде теория-лык бағыттан ондірістің негізгі факторларын - еңбекті, капиталды, жерді жоне т.б. неғүрлым тиімді пайдалану, барынша терең долел-денген. 60 / 



4.2. Тауарлар мен кызметтер қүндарыпың калыптасуы туралы балама теориялар. Еңбек қүны теориясы жоне шекті пайдалылық теориясы негізгі 
қүн теориялары болып табылады. Тутыну багалылыгы — бұл заттың пайдалылығы, адамның қан-дай болмасын қажеттігін оның қанағаттандыра алатын қабілеті. Осы арқылы бір өнім басқаларға үқсамайды.ойткені олардың түтыну касиеттері озгеше болады. Тауардың қупы, оны жасауға жүмсалған енбек шығынынан түрады. Осыган сойкес, тауардың қүныныц шамасы, оны ондіруге жүмсалған еңбек шамасымен жоне кажетті жүмыс уакытымен белгіленеді. Егер еңбек орекеттерінін каркындылығын түракты деп болжамдасақ, онда тауар ондіруге жүмсалған кажетті еңбектің молшері оскен сайын, оның қүны арта түседі. Онімдердің түтыну күны оларды бір-бірінен алшактатса, күн оларды біріктіреді. Түтынудағы бағалылык пен күн тауарда катар, бір мезгілде орын алады жэне олар бір-бірімен алмаса алады. Түтыну күнынын озгерістері ертелі-кеш қү н ы н ы ң озгерістеріне окелігі соғады. Керісінше, қү н ы н ы ң озгеруі түтыну қү н ы н ы ң озгерістеріне океп соғады. Осы пайымдауды озірше дәлелсіз кабылдайык - долел кейін келтіріледі. Мынаны ескертейік: тауардың қү н ы н кандай болмаса сондай енбек уакыты емес, тек оны ондіруге накты кажет енбек уакыты қүрайды. Эр коғам осы кажетті уакытты реттеу үшін озіне тон механизмдер колданады. Мысалы, классикалык капитализм түсында тауарды ондіруге керек кажетті уакыт ондірістік орташа жағдаймен белгіленеді. Онімдердің коп түрлі болуы, олардың ор кайсысының түтыну багалылығының үқсас болмағаны сиякты, еңбектін де түр-түрге болінуінен, олардың жеке түрінде колданылатын ецбек операция-ларының үксас болмауынан туады. Тауардың түтыну қүнын ондіруге 
қажет операциялардың накты жиынтығы, накты еңбек деп аталады. Сонымен катар еңбектің екінші жағын жүмысшы күшінің физио-логиялык мағынада жүмсалуы күрайды. Жүмысшы күшін жүмсау бағытынан келсек, ондірушілер арасында тек жүмсалган енбектің саны жағынан ғана айырмашылык болады: біреу кобірек, біреу азырак ецбек жүмсайды. Еңбектің физиологиялык шығындарын экономикалык есепке алып жоне осы еңбектің физиологиялык шығындарын салыстыру, абстракты еңбек деген түсінікті қүрайды. 61 



Сонымен, тек еңбектің онімі ғана емес, еңбектің өзі екі жакты процесс: нақты жоне абстрактылы еңбек процесі болып табылады. Ііақты еңбек тауардың түтыну қүнын, ал абстракты-лы еңбек - қүнын қүрайды. Нақты еңбектің нәтижесі онім, ал осы онімніц қажетгіліктерді 
қамтамасыз ететін ерекше қабілеті, оның түтыну қүны болады. Шекті пайдалылық теориясы адамдарға өмір сүру үшін мате-риалдық игіліктердің белгілі бір жиынтығы қажет дейді, игіліктердің адамның белгілі бір қажеттігін камтамасыз ететін қабілеті, оның пайдалылығы деп аталады. Адамдардың кажеттіліктерін қамтамасыз ететін итіліктер ор шамада болады: мол шамада, сирек шамада. Мол игіліктермен экономикалық теория айналыспайды. Оның назар аударатыны тек сиректігі эр дэрежеде болатын игіліктер. Міне осы игіліктерді үнемдеу қажет. Игілікті түтынушының субъективтік бағалауы, осы игіліктің бағалылығын күрайды. Субъективтік бағалау немесе игіліктің багалылығы, бір жактан, игілікгің пайдалылық дорежесімен, екінші жақтан, оның сиректігімен белгіленеді. Егер белгілі бір игіліктің қоры болса, осы қордың көлемі, о н ы ң сиректігінің дорежесін корсетеді, ал оның кажеттіліктерді 
қанағаттандыра алатын кабілеті - оның пайдалылығын корсетеді. Игіліктердің кобі болінеді. Сондықтан олардың жалпы пайда-лылығы және қордың өр данасының пайдалылығы болады. Ондірушіде белгілі бір игіліктің үш болшегі бар делік. Енді осы кажеттіліктіц бастапқы қарқындығын сан жағынан корсетуге бо-лады. Ол 10-ға тең дейік. Енді ондіруші осы игіліктің к о р ы н ы ң бірінші бөлшегін түтынды дейік. Игіліктің ор болшегінің пайда-лылығы қажеттіліктің қарқындылығын корсететін болғандықтан, бірінші болшектің пайдалылығы 10-ға тең деуге болады. Бірінші бөлшекті түтынғаннан соң, кажеттілік аздап қанағат-тандырылады жоне оныц қаркындылығы ондіруші үшін 8-ге дейін томендейді. Енді, игіліктің екінші болшегініц пайдалылығы 8-ге тең болады. Игіліктің акырғы, үшінші болшегінің пайдалылығы 6-ға тең. Ондірушініц қарамағындағы осы акырғы болшектің пайдалылығы шекті пайдалылык деп аталады. Егер игіліктер болжаусыз коп біртекті болінген болса, түтынушы игіліктің барлык болшектерін бірдей бағалайды. Болшектердің бағалылықтарыныц негізінде олар-дың шекті пайдалылығы жатады. Осылайша, игіліктің жалпы экономикалык бағалылығын табу үшін, шекті пайдалылыкты игіліктің болшектерініц санына кобейту керек. 62 



Жалпы қорытынды мынадай: пайдалылықты субъективтік ба-ғалаудың негізінде, осы онімді ондіруге қажет тиімді технология тандап алынады. Осы сияқты еңбектік теория тек технологияны ғана емес, осымен қатар онімді де, тіпті экономиканың баска да параметрін ретке келтіруге мүмкіндік береді. Нақты еңбек (технология) абстракты енбектіц белгілі моліпер-де жүмсалуын талап етеді. Осы технологияның негізінде өндірілген онімнің түтыну күны жоне күны болады. Кейін осы ондірілген онім түтынылып, өзінің түтыну күнымен технологияны кайта калпына келтіреді. Ал өнімнің күны абстракты еңбектің шығыны-н ы ң қажетті колемін калпына келтіреді. Егер осы тізбекте үйлесімділік жоғалса, шаруашылык жүйе баска технологияға кошуі керек, немесе баска онім өндірумен айналысуы керек. Міне осы-лай түтыну күны түракты түрде күнга айналып жоне керісінше болып отырады. Тандандыратын мына жагдай. Экономикалык жүйе біреу. Осы жүйені сан жагынан сипаттап түсіндіретін қүн теорясы екеу. Сонда осы екі теорияның біреуі кате болганы ма? Олай емес. Бүлардың оркайсын дүрыс жоне дүрыс емес деуге болады. Олар сыңаржакты. Бүлар шаруашылықты әр түрлі жагы-нан сипаттайды. Әрқайсы оз түрғысын камтиды, басқада түргы барын ескермейді. Сондықтан, күн теориясының даму болашағы осы екі варианттың гылыми синтезімен байланысты деп түжы-рымдагымыз келеді. Қү н н ы ң козгалысы объективтік жоне субъективтік процестерді біріктіріп ие болатын біртүтас процесс. Сондыктан еңбектің объективтік шыгындары да жоне субъективтік шекті пайдалылықта, жалгыз гана қү н н ы ң күрылу процесініц корініс формалары болып табылады. 
Қүнның достүрлі еңбек теориясы ондіріспен айналысуга беріліп кетіп, түтынумен жетімсіз есептескен. 
Қүнның еңбек теориясы адамдардың оздерінен тыс калыптаса-тын объективтік еңбек пропорцияларымен қалай есептесіп отыру керектігін долелдей алмады. Еңбек пропорцияларының өзгерістеріне сойкес келетін субъективтік багалау оны осы моселелерден қүткара-ды. Шекті пайдалылык теориясы оз жагынан, керісінше, ондірісті үмытып, бар назарын түтынуга аударган. Бүл түргьща енбек теори-ясы шекті пайдалылык теориясының сыңаржактылыгын жояды, оны 63 



толықтырады. Шекті пайдалылық теориясы субъективтік бағалаудың неге басқаша емес осылай болып қалыптасуын дәлелдей алмады. Ал енді біз айта аламыз: субъективтік бағалаудың негізін еңбек шығын-дары түрін алатын объективтік негіз қүрайды. 4.3. Ақша — тауар.іык қатынастардың дамыған формасы. Ақшаныц кызметтері. Ақша жүйелері. Экономиканыц даму тарихы, сонымен қатар, тауар ондірісі мен тауар айналымының тарихы болып табылады. Бүнда өндірушілердің бір-бірімен байланыстары бір тауарды басқа тауарға айырбастау арқы-лы жүзеге асып отырған. Тауардың белгілі бір пропорцияда (сан келісімінде) баска тауарлармен айырбастала алатын қасиеті айырбас күнын қүрайды. Алғашқы даму сатысыңда айырбас кездейсоқ сипатта болған, ақшаның көмегінсіз жүрген. Айырбастың осындай ыңғайсыз жағдайы аз болмаған. Айырбастың бүл сатысына қүнның жәй, кездей-соқ формасы сойкес келеді. Жеке тауардың қүны баска бір тауар арқылы тек кездейсоқ түрде бейнеленген. 
Қоғамдық ондіріс дамыған сайын, айырбас операцияларын жүргізуге комекгесетін жалғыз тауардың болініп шығуының қажеттігі пайда болды. Ақшаның анайы, түңғыш формалары дүниеге келді. Әр халыктарда, әр географиялык аймақтарда олар ор түрлі болды — егіншілерде бидай, малшы гайпаларда мал, аңшыларда терілер, т.т.б. Өкінішке орай, осы тауарлар барша территорияларда кызмет ете алмады, олар кең тарамады. Айырбастың кездейсок процесі айырбас эволюциясында ауқымды кадам жасауға можбүр етті. Түбінде тауар 

қатынастарынын дамуы, акшаның ролін асыл металдарға: алтынға, күміске жүктеді. Озінің табиғи касиеттері — бір тектілігі, болшек-теп болуге болатындығы, ықшамдылығы, колайлылығы, коп уакыт сақталатындығы жағынан асыл металдар осы ролді атқаруға не-ғүрлым бейімді болды. Акщаның есеп бірлігін оның салмағы ат-каратын болды. Бара-бара акшаны майдалап айырбастаушылар алтын, күміс кесектеріне оныц салмағын корсететін таңба басатын болған. Осы-лай куоландырған алтын, күміс кесіндісі монета деп аталған. Жер әлемінің коптеген халықтарында монета занды айырбас жоне толем 
қүралы болып табылған. Бірте-бірте ол айырбаста қолайлы доңге-лектенген форма алын монетадағы металдың салмағын және сына-масын мемлекет озінің белгілі морімен растап отырған. Міне осы-лай, тарихи даму барысында, металдық акша айналымы жүйесі 
қалыптасқан. 



Осылайша акша өдеттен тыс ерекше, озіне жалпылама айыр-бас күралының рөлі тән болып кеткен, тарихи жағынан тауарлық табиғатқа ие болған күбылыс. Акша айналымының эр алуан типтері болады. Оның осы немесе баска типі акша айналымының даму дорежесін гана корсетіп қоймай-ды. Ол қоғам дамуының кемелденген дәрежесіңде корсетеді. Акшаның мәні, оның атқаратын кызметгерінен корінеді. Акша теориясының металдык бағытының окілдері, ақшаның тауарлык табиғатын ескере отырьш, оның күн олшеуші, казына жинау күралы жоне дүние жүзілік акдіалар қызметтерін ажаратынына назар аударады. Классикалық экономикалык теорияның негізін калаушылар А.Смит және Д.Рикардо акшаның басты кызметі деп, айналыс күралы болуын атап корсетіп, ал басқаларын осы айналыс күралы кызметінен туынды деп есептеген. К.Маркс акша күнынын еңбектік сипатына сүйене отырып, акша теориясын дәлелдеп әрі карай дамыткан, акшаны жалпылама эквивалент жэне абстрактік коғамдық еңбектің жалпылама корінісі дей отырып оның мэнін анықтайтын, аткаратын бес кызметіне назар аударады: күн олшемі, айналым қүралы, толем күралы, жинак жасау күралы, дүниежүзілік акша. Осы замандағы экономикалык одебиетте акшаның аткаратын үш кызметі аталып отыр: қүн олшемі, айналым күралы, жинак күралы. Акшаның пайда болуымен байланысты, жалпы тауар айналы-сын Т—А—Т түрінде бейнелеуге болады. Бүл пропесте ақша сарап-шы жэне айналыс күралы кызметін аткарады. Акшаның айналыс процесіндегі сарапшылығының аркасында, тауардың тауарға айыр-басталуына тән болатын индивидуалдык уакыттык және кеңістік шектелу жойылады. Тек нақтылы, қолма-қол акша айналыс күралы кызметін атқара алады. Бүл қызметті ақша тез бір колдан екінші қолға ауысканша ғана аткаратынына байланысты, нақтылы акша материалы, акдианын белгісімен, немесе оның символымен алмастырылуы мүмкін. Бүл үшін осы символды коғам акша материалының белгілі молшері деп мойындайды деген кепілдік қажет. Осылайша, толык багалы емес монеталар, кейіннен қағаз ақшалар пайда болған. Акшаны айналыс күралы ретінде колданғанда, сатып алу-сатуға жүмсалатын іс-кимыл мен уакыттың үнемделуінін арка-сында айналыс шығындарының томендеуінің нотижесінде, акша сауданы дамытуға жол ашты, ондірістің мамандануы кеңейе түсті. 5-2303 65 



Бүл жағдай еңбек өнімділігін жоғарылатты, демек қоғамның хал-жағдайы жақсара түсті. 
Қүн өлшеушісі қызметін атқарганда, ақша тауарлардың күнда-рын оларды озара салыстыра отырып олшейді. Заттың қүнының ақшалай түрі, оның багасы болып табылады. Тауардың багасын белгілеу үшін нақтылы ақша қажет емес, бүл оймен, идеалды түрде белгіленеді. Әр түрлі тауарлардың бағаларын салыстыру үшін, оларды біркелкі олшемге келтіру керек. Яғни, бір масштабқа жаткызу қажет. Бүрын баға масштабы деп, осы елде акша бірлігі ретінде және баска тауарлардың бағаларының олшеушісі ретінде пайдаланатын металдьщ салмак молшері қолданылатын. Қазіргі уақыгта баға масштабы бо-лып, ақшаның санын және тауардың бағасын олшеуге қолданыла-тын, заңмен бекітілген, ақша біряігі пайдаланылады. Ақшаның осы 

қызметі арқылы, жеке жоне мемлекеттік экономикалық жоспарлау мүмкіндігі жүзеге асырылып отырады, экономикалық қорлар мен ағымдардың колемін олшеп есептеу қамтамасыз етіледі. Толық баға-лы ақша (алтын) қолданғанда, олар қандай болмасын сондай тауар сатып алуға мүмкіндік берген жоне қоғамдык байлықтың корінісіне айналған. Байлық жинауды мақсаттау ақша жинауды, оларды қазы-наға, қорға айналдыруды талап еткен. Бүл қызметті толық бағалы және нақтылы ақша атқарған. Ақш а н ы ң белгісі қор жинау қызметін атқара алмайды, ол бүл 
қызметті жинақтау қызметіне айналдырады. Жинақ түріндегі ақша тауарларды сатқаннан соң сақталған және оның иесінің болашақта сатып алу қабілетін қамтамасыз ететін, ерекше актив болып корінеді. Акша оте отімді қүрал болғандықтан, ол байлықты сақтаудын колайлы формасы болып табылады (орине қарқын алып келе жатқан инфляция кезінде бүл шығынға үшыратады). Айналыс қүралы болып табылатын ақша қоғамның экономи-калык орекеттерін келісімді түрде реттеуге мүмкіндік береді. Ақша жуйесі дегеніміз жеке элементтері белгілі бірлікте бола-тын жүйе болып табылады. Акша жүйесінің негізгі элементтері мыналар: • ақша бірлігі мен баға масштабының атаулары; • акша белгілерінің түрлері, оларды шығару тәртібі және 
қамтамасыз ету сипаты; • нактылы ақша тілемейтін толем айналымын үйымдастыру; • үлттық валютаның курсы, оны шетел валютасына айырбас-тау тортібі. 66 / 



Елдің акша жүйесін реттеу жүмысын, осы жүйенің оркилы элементтерін үйлесімге келтіріп отыратын, қаржы-несие органда-ры жүргізеді. Металдық акдна жүйесі негізгі екі типке: биметализм мен мОІІО-метализмге болінеді. Биметализм түсында жалпы эквивалент ролін екі метал атқарады (алтын мен күміс), монометализм түсында - тек бір метал. Биметализм жүйесі Еуропада XVI-XVIII ғғ. кец тараған. Бірақ жалпы эквивалент болып табылатын ақшаның табиғатына, акша ролін екі металдың аткаруы карсы келеді. Осылайша уакыты жеткен мерзімде бүл жүйе монометализмге алмастырылады. Тарихка монометализмнің үш түрі молім: Мыс (Рим — б.дд. V—III ғғ.), күміс (Ресей - 1843-1852 жж; Голландия, Үндістан -XIX ғ.), алтын (Англия - XVIII ғ. аяғынан, баска елдер - XIX ғ. аяғынан). Алтын метализмі алтын монеталык стандарт формасында бірінші дүниежүзілік соғыска дейін болды. Сол доуірде алтын монетасы еркін соғылған, қүн белгілері алтын монетаға еркін айырбасталған, елдер арасында алтын еркін жылжып отырған. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін, қүйма алтын жоне алтын девиздер стандарты пайда болды. Алтын коры мол елдер (Англия, Франция, Жапония) алтын стандартын, алтын коры аз елдер (Герма-ния, Австрия, Дания) алтын девиздер стандартын енгізген болатын. 
Қүйма алтын кесек стандарты түсында, алтын монетасыныц еркін согылуы жойылып, кағаз ақшаның алтынға айырбасталуы қүйма алтын кесегі қүнының молшерімен шектелген. Алтын девиздер стандарты түсында алтынмен байланыс бүдан да алшак болган: алдымен күйма алтын стандартын түтатын елдердің валютасын жинактау кажет болады, осыдан кейін дүниежүзілік нарыкта оны алтынга айырбастап алуга болатын. 

Қүйма алтын мен алтын девизді стандарттар алтын айналы-мына жол бермейтін жүйелер болып табылды. 1944 ж. күрылған Халыкаралык валюта коры Тройская унция күнын белгілеген (35 американ доллары 31,1035г. алтынга тең). Ресми түрде жарияланган алтынның күнын үстап түратын резервтік валютаның қызметі американдык долларга жоне агылшын фунт стерлингіне жүктелді. Егер алтын стандарты кезенінде валютаныц кайта қалпына келгіштігі деп, үлттык акша бірлігінін алтынга айырбасталу мүмкіндігі түсінілсе, жаңа жагдайда, валютаның кай-та калпына келгіштігі деп, валютаның долларга айырбасталу мүмкіндігі түсінілген. Бүгінгі күнге дейін валютаның еркін ауыса-67/ 



тындық қабілеті, оның АҚШ долларына айырбасталуымен қамта-масыз етіліп отыр. Бірақ АҚШ - ы ң өзінде 1971 ж. Орталық банк-тер үшін де доллардың алтынға айырбасталуы тоқтатылған. Осы кунгі несие ақшасын борыш куәліктері қүрайды. Бүлардың нақтылы ақшадан айырмашылығы, олардың үлттык байлык элементгеріне жатпауы. XX ғ. олар бірте-бірте өздерінің ерекше тауар 
қасиетінен айрылып келеді: олар накты тауардың түтыну күнымен түтасып кете алмай отыр және кобінесе бухгалтерлік тіркеп-жазу формасында (чек, депозиттері несие карточкалары, акшаны элект-рондық қүралдарды пайдаланып аудару, т.т.б.) орын алады. А к ш а н ы ң ерекше табиғаты мен және о н ы ң атқаратын 
қызметтерімен қатаң айқындалған, ақша айналым зандары әрекет етеді. Алтыннын айналуы кезінде, кағаз жоне несие ақшалардың алтын-га еркін айырбасталған жағдайларында, айналыска кажет акднаның саны төменде келтірілген формула арқылы есептеледі: А=(ТБ-Н+Т-БТ)/АА Бунда: А - айналысқа қажет ақша саны; ТБ - айналыстагы тауарлар багаларының қосындысы; Н - несиеге сатылган тауарлардың багасының қосындысы; Т - мерзімі жеткен толемдер; БТ - бірін-бірі өтейтін төлемдер; АА - аттас ақша бірліктерінің айналым саны. Айналыска артық шығарылған ақша қазына коймасын толық-тырады. Акшаның қағаз ақша айналысы кезеңінде, айналысқа түсетін ақшаның саны оның алтын ақша орнын алмастыратын санына тен болуы керек, басқаша болса, кағаз ақшалар арнасы артык толып кетіп, олар күнын жояды. Батыс экономистерінің кобі И.Фишердің айырбас теңдеуін пайдаланады: М х V = Р х Q Бунда: М - ақшаның массасы; V - ақша айналысының жылдамдыгы; Р - тауар багаларының дорежесі; Q - айналымдагы тауарлардық саны. 68 , 



Бұл тендеу тауар бағаларының қосындысы мен айналыстағы ақш а н ы ң массасының сан жағынан аратоуелділікте болатынын корсетеді. Бағаға, ондіріске, жүмыспен қамтуға осер ету максаты-мен ақшаның массасына бақылау жүргізу қажет. 4.4. Тауарлық өндірістің экономикалык заңдары. Багалар және тарифтер. Эр тауар мен әр кызметтің, олардыц нарықта орналасу форма-сына байланысты, өз бағасы болады. Осы баға акшаға айналып табыстың белгілі бір түрін қүрайды. Жоғарыда айтылғандай, бағаның негізін тауарлардың бағалы-лығы қүрайды. Еңбек онімдері ондіріс сферасынан нарыктық факторлар орекет ететін айналыс сферасына келіп түседі. Олар бағаның жоғары немесе томен ауытқуын тудырады. Ал баға оз тарапынан тауарлардың сүранысы мен үсынысына эсер етеді. Яғни, сатып алушылар мен сатушылардың іс орекетіне ыкпал жасайды. Бағаларға, айырбас пропорциясы болғандығы ретінде, бағаны күру механизмі деп аталатын, оларды белгілеу эдістері оте зор осер етеді. Экономикалык практикада бағаны белгілеу туралы екі негізгі ыкпал қалыптаскан: нарыктык және шығындык (ондірістік). Бүлар-дыц айырмашылығы, ең алдымен, баганын калыптасуына эсер ететін факторлармен аныкталады. Нарықтық әдістегі шешуші факторлар: нарыктын конъюнк-турасы, тауарға сүраныс жоне үсыныс. Шыгындық әдісте баға белгілеу негізінде өндірістік шығындар, алдымен - тауарды жа-сауға жүмсалған еңбек шығындары жатқызылады. Н а р ы к т ы к баға қүрылуында баға игіліктерді айырбастау процесінде байкалатын, олардың бағалылығын корсететін форма болып табылады. Бірініиіден, бүл жағдайда, тауарлардың бағасы және олардың түтыну объектісі болуымен байланысты өздеріне тон бағалылықтың арасында тікелей байланыс бары байкалады. Екіншіден, тауардың бағасы тек оныц акшаға, немесе, баска тауар-ға айырбасталуында ғана корінеді. Сауда-сатгык операциялардың масштабына сэйкес жэне саты-латын тауарлардың түрлеріне карай, бағалар мынадай түрлерге бөлінеді: • котерме сауда багасы аркылы котерме саудада өнімдердің ірі партиялары сатылады; 69/ 



• болшек сауда багасы арқылы тауарлар инливидуалдық сатып алушыларға шағын молшерде сатылады; • тарифтер корсетілген қызметтер үшін (телефонды пайда-ланған үшін, электркуаты, газ, су үшін, потерді жондеушіге) толенетін бага. Еркіндіктің дорежесіне сай, баға былай болінеді: • қатаң белгіленген турақты багалар - баға қүру органдары-ның белгілейтін бағалары. Осындай бағаны қалайда болмасын бүзу заңға сойкес қудаланады; • реттелген багалар. Бүлардьщ молшерін мемлекеттік орган-дар ретгеп отырады. Бірақ осы ықпал белгілі бір тауарлар тобына баганың жогаргы шегін белгілеумен аяқталады. Багаларды реттеу рентабельдіктің шекті дэрежесін белгілеу арқылы жүргізіледі; • нарықтық багалар — мемлекетгік органдардың тікелей реттеуіне жатпайтын бағалар. Бүл багалар нарық конъюнктурасының сүраныс пен үсыныс зандарының ықпалы нэтижесінде қалыптасады. Нарықтық багалар сатып алушылар мен сатушылардың еркін саудаласу процесінде белгіленуге тиісті. Қатаң белгіленген мемлекеттік багалардан на-рықтық еркін багаларга кошу, баганы ырықтандыру деп аталады. Багалардың осы аталган түрлерінен басқа да экономикалык; практикада колданылатын сипаттары болады. Күнделікті багамен 
қатар, экономикалык талдауда, жоспарлауда, статистикада, соны-мен бірге зерттеуді коздеген мақсатта, салыстырма багалар пайда-ланылады. Оларды қолданудың магынасы, мысалы, инфляция процесінде баганың озгерілуін анықтап зерттеуде зор болады. Де-мек, егер бір мезгіл шамасында отбасы тамақтануга 10 мың тенге жүмсаган болса, ал кейінде түтынудың дорежесі бүрынгы колемде калып тамақтануға 20 мың теңге жүмсалса, азық түліктің багасы екі есе оскені болып табылады. Есептеу арқылы белгіленетін багалардың барлык түрлері есептелген бага деп аталады. Тауарлар мен қызметтерге қойылатын кейбір багалар прейскуранттар, ягни багалардың корсеткіші арқылы белгіленеді. Бүндай багалар прейс-куранттық деп аталады. Жоспарлау-басқару жүмыстарының орындалу барысында бол-жамды және жоспарланган багалар пайдаланылады. Орталыктал-70/ 



ған экономика жағдайында, бағаларды жоспарлау оңай мәселеге жатпайды. Кеңес дөуірінде Қазақстандағы бағалар қағаз жүзінде ғана жоспарлы баға болған. Бүл бағаларды реггеу жүмысымен тек мемлекетгік баскару органдары айналысқан. Нарық типтес экономикада болжамдалған бағалар кең пайдала-нылады. Бүлардың негізінде фирмалар әрекетгері жоспарланады, мемлекеттік жобалар мен бағдарламалар дайындалады және индикативтік жоспар деп аталатын мемлекеттік жоспар-болжау жа-салады. Келісімді багалар сатушылар мен сатып алушылардың арасын-дағы контракт қүжаттармен айқындалған, колемі сатып алу-сату алдында жасалған келісімде көрсетілген баға болып есептеледі. Аз емес жағдайларда, контрактік бағаның абсолюттік көлемі емес, оның диапозоны, жоғарғы немесе төменгі дәрежесі, болмаса олар-дың мемлекеттік, нарықтық , барлык әлемдік бағаға сәйкестігі анықталып корсетіледі. Инфляция бола калғанда, күтпеген ерекше жағдай бола қалғанда жаңа зандар кабылданғанда контракт жүзінде бекітілген бағаның огерілу мүмкіндігіде ескертіледі. Кобінесе бағаның түрі, оның калыптасқан нарығыныц типімен белгіленеді. Биржалык, аукциондық , комиссиондық бағалар бола-ды. Эр елдерде эр типтес тауарларға, әр түрлі баға дорежесінін болуы, дүниежүзілік бағаны пайдалану қажеттігін тудырады. Бүкілолемдік бағалар еркін айырбасталатын валюталар аркылы есептеледі. 



5 тарау. НАРЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР, ОЛАРДЫҢ МӘНІ, 
ҚЫЗМЕТТЕРІ, ҚҮРЫЛЫМЫ. 5.1. Нарыктык катынастардың теориялық негіздері. Экономикалык байланыстар өнімдердің ондірушілерден түты-нушыларға қозғалысын қамтиды: бір жақтан, өндірушілер, баска жақтан, түтынушылар арасында көп түрлі айырбас жүріп отырады. Осындай айырбас процестері коғамдык еңбек бөлінісімен белгіленеді.Бұл бір жақтан, ондірушілерді ажыратады, еңбек әрекет-теріне сойкес оларды бір-бірінен оңашаландырады. Екіншіден, олар-дың арасыңда түракты функционалдық қатьшастар тудырады. Бірінші жағдай ор өндірушілердің шаруашылык жүргізуде экономикалык жекеленуіне, тәуелсіздігіне үласады, сөйтіп нарық катынастарының субъекгерінің калыптасуыньщ экономикалык негізін құрайды. Екінші жағдай,тауарларды сатып алу-сату эквиваленттік негізде жүріп отыратын айырбастар процестеріне айналады. Нотижесінде, жабайы өндірушінің нарык катынастарының субъектіне айналуының эконо-микалык шарты материализацияланады, ондіріс тауарлык ондіріске айналады. Өндірушілер онім ондіруді жоне оны откізуді, шығын-дарды өтеуді, ондірісті кеңейтуді жоне жетілдіруді - барлығын оз еркімен дербес шешеді. Тауар-акша катынасы жағдайында айырбас процестері нарықтык катынастар формасын алады. Осы қатынастардың мазмүны неде? Экономикалык одебиетте бүл сүракка жауап бірдей емес. Оның ең жабайысы: нарык адам-дардың сатушы жоне сатып алушы болып бір-бірін тауып кездесетін жері. Неоклассикалык экономикалык әдебиетте жиі колданыла-тын нарыкка аныктаманы француз экономисі А.Курно (1801— 1877 жж.) мен экономист А.Маршалл (1842-1924 жж.) береді. «Нарық заттар сатылатын жэне сатып алынатын белгілі нақты н а р ы к аланы емес, ол сатып алушылар мен сатушылардың бір-бірімен оте еркін жағдайда келісімге келетін, кез келген жалпы аудан; еркіндік сонда - бірдей тауарлардың бағасы коп үзамай тез арада теңеледі» (Маршалл А. Принципы политической экономии.-М., 1984. Т. 2. С. 6.)'. Бүл аныктамада айырбастыц еркіндігі мен бағаның белгіленуі нарыктың басты критериі деп корсетілген. Ағылшын экономисі У. Джевонс (1835-1882 жж.) нарықтың критериі деп сатушылар мен сатып алушылардың арасындағы 
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өзара катынастардың «тығыздығына» назар аударады. Бүның ай-туы бойынша, тығыз іскерлік катынаска түскен жоне кандай болмасын сондай тауарлар туралы келісім жасасқан кез келген адамдардың тобы, нарык болады. Байқасаныздар, келтірілген аныктамаларда нарыктьщ мазмү-ны тек айырбас сферасымен шектеледі. Нарыктың мәнін аныктағанда, оның екі жақты мағынасы бар екенінен бастау керек. Біріншіден, нарык (маркет) деген түсінік озіндік мағынада откізу деген түсінік, бүл айырбас, айналыс сферасында орын алады. Екіни/іден, нарык — ондіріс, болу, айыр-бас және түтыну нроцестерін камтитын, адамдар арасындағы эко-номикалык қатынастар жүйесі. Бүл меншіктің ор алуан формала-рын, тауар-акша байланыстарын, каржы-несие жүйесін пайдала-нуға негізделген, экономикалык іс-әрекеттердің күрделі механизімі. Айналыспен қатар, нарык қатынастарына мыналар жатады: • екі субъектің озара байланыстары нарык негізінде болғанда, кәсіпорындарды жоне экономикалык басқа күрылымдарды жалға алумен байланысты катынастар; • еңбек биржасы аркылы жүмыс күшін жалдап пайдалану процесі; • шетел фирмалары мен бірлескен кәсіпорындардың айырбас процестері; • белгілі процентке несие берудегі несие қатынастары; • тауар, кор, валюта биржалары мен баска күрылымдардан түратын, нарыктық инфрақүрылымдардың іс-орекет ироцестері. Нарык қызметтерініц белгілі шартгары болады. Акырғы уакытқа дейін Қазакстанда нарық катынастарының дамуын тежейтін шару-ашылык болды. Бүның себептері: жалғыз мемлекеттік меншікті пайдалануға бағытталған копсубъектілік шаруашылык жүйесі; макродәрежедегі ондірістік-экономикалык гіроцестердің тым катал реттелуі; микродорежедегі шаруашылык омірде экономикалык бо-стандыктын шектелуі; барлык шаруашылык күрылымдарды мате-риалмен бір орталыктан қамтамасыз ету. Бүгін осы шектеулер жойылды-мыс болып отыр. Бірак олар-дың орнына басқа шектеулер, кедергілер келді: шамадан тым асыи кеткен салыктар колемі, алып сатарлыкка жол ашу, криминалдык әрекеттердіц жандануы - рэкет, мемлекеттік-коммерциялык күры-73/ 



лымдарда заңсыз келісімдердің кобейуі, т.б. Осылардың барлығы өндірістің дамуын тежейді, ондірістік-шаруашылық іс-қимылдарға негативтік ықпалын асыра түседі. Осыған байланысты, өркениетгік нарық қатынастарының біздің экономикадан тез орын алуына жол ашатын шарттардың зәрулігі оте жоғарылап отыр. Бүндай шарттарды екі топқа белуге болады. Біріншісі нарықтық байланыстарды қамтамасыз ететін жалпы ша-руашылык шарттарға жол ашумен байланысты: • меншіктіқ алуан түрлі формаларына (жеке меншікке, кооперативтік, акционерлік, мемлекеттік меншікке) жол ашу. Бүл шартқа бірте-бірте (қу р ы л ы м д ық озгерістер экономикадағы сойкестікті шүғыл бүзбайтын етіп) жол беру керек; • мемлекеттік реттеушілерді сақтай отырып, ондірісті демократияландыру. Бунда есте болатын жағдай: нарық экономи-касы озін-озі реггеп шексіз оркендеп тек жетіліп жандана беретін жуйе емес; • үш негізгі элементтерді біріктіретін: тауар мен қызметтер нарығын, ондіріс факторларының нарығын, каржы нарығын біріктіретін нарықтық инфрақурылым жасау. Факторлардың екінші тобына қү к ы к т ық зандарды жасаумен байланысты шаралар жүйесі жоне шаруашылык жүргізудің нарык-тык әдісіне кошу туралы экономикалык тэртіптерді кабылдау жатады. Біріниііден, меншік пен шаруашылык жүргізудің коптурлі формалары қалыптасу және оларға кожалык ету кезеңінде, талан-тараждыққа жоне орынсыз пайдалануға жол бермейтін, нақты шаралардың болуы қажет. Екіншіден, экономиканың жетекші са-лаларында құрылымдық озгерістер жүргізіп тапшылыкты жою керек. Үшіншіден, шетел капиталыныц қатысуымен жоне аралас косіпорындарды куру арқасында, экономиканы ашық жуйеге ай-налдыру қажет. Нарыктың моні оның функциялары аркылы толығырақ анык-талады.Нарык мынадай мацызды функдиялар атқарады: • тауар ондірісінің озін-озі реттеу кызметі. Бүл мына жағдай аркылы корінеді: тауарға сураныс оскенде ондірушілер оздерінің ондіріс колемін кобейтіп бағаны жоғарылатады; нотижесінде ондіріс кысқара бастайды; • ынталандыру кызметі. Бага томендегенде ондірушілер ондіруді азайтады, осымен катар, олар жаңа техника, технологиялар енгізу, енбек уйымдастыруды жетілдіру арқылы шығындарды азайту мүмкіндігін іздестіреді; 74/ 



• өндірілген өнім мен еңбек шығындарының қоғамдық ма-ңыздылығын айқындау кызметі. Бірак бұл қызмет тек тапшылық ж о к ондіріс жағдайында жүзеге аса алады: сатып алушылардың тандауы бар болғанда, ондірісте монополия болмағанда, бірнеше ондірушілер болып олар озара босекелес болғанда; • реттеу кызметі. Нарык аркылы эконом и кадағы, ондірістегі жоне айырбастағы негізгі м и к р о - ж о н е макропропорциялар белгіленеді; • шаруашылык омірді демократияландыру, озін-озі баскару принциптерін жүзеге асыру қызметі. Нарыктық қүралдар осерімен коғамдық ондіріс экономикалык жағынан колайсыз элементтерден арылып отырады, жоне осының аркасында тауар ондірушілер оркелкі түрге, буындарға болінеді, яғни дифференцияланады. 5.2. Нарықтық экоіюмиканың элементтері, кызмет ету нринциптері. Нарыктык механизмнің калыптасуы. Нарык экономикасының кызмет етуі, нарыктың белгілі элементтерінің болуын талап етеді. Осылардың жиынтығы нарык жүйесін қүрайды. Нарык экономикасының бірішиі жоне оте маңызды элементі — ондірушілер мен түтынушылар. Бүлар коғамдық еңбек болінісі процесінде қалыптасады — біреулері тауарды ондіреді, екіншілері оны түтынады. Түтыну жеке түтыну жоне ондірістік түтыну болып болінеді. Жеке түтынуда тауарлар ондіріс сферасынан шы-ғып, адамдардың жеке қажеттіліктеріне пайдаланылады. Өндірістік түтыну ондіріс процесін орі қарай жалғастырып жүргізу болып табылады. Бүнда тауарды баска ондірушілер әрі карай ондеуге пайдаланады. Бүл жағдайда ондірушілер мен түтынушылардын бір-бірімен байланысы, әркайсының орекеттерінің нотижелерін айырбастау аркылы жүріп отырады. Нарык шаруашылығында бүл байланыстар түрақты болады, мамандануға негізделеді жоне котер-ме (толайым) нарыктык. келісімдер формасында жүреді. Нарык экономикасының екінші элементін ондіріс орындары-ның корпоративтік баскаруына негізделген, меншіктің жеке неме-се аралас формаларымен болжанған экономикалык онашалану күрайды. Нарық экономикасының ушіпші маңызды элементі — баға. Бағаны жеке талдап танысайық . Бүл жерде тек екі мәселені ескертеміз. Бірінші, баға сүраныс пен үсыныс нотижесінде калып-тасады. Бүлардың сойкестігі конъюнктураға байланысты озгеріп 75/ 



(тербеліп) отырады. Екінші - осы географиялық ауданда өндірілген тауарға нарықтық қатынастар эсерінің сферасын баға аныктайды. Осы сфераның шегін трансакциондық шығындар болжайды, яғни айырбаспен байланысты айналым шығындары болжайды. Нарық экономикасының тортінші, орталық буыны — екі құры-лымнан, сүраныстан жоне үсыныстан, түрады. Нарықта сүраныс тауарларға қажетгілік болып көрінеді. Осы тауарларды түтынушылар 
қалыптасқан бағамен ақшалай табыстарына сатып алады. Сүраныс ондірудің ең тиімді әдісін қолданудын және ресурстарды тиімді пайдаланудың стимулы болып табылады. Сүраныс пен үсыныс мате-риаддық игіліктерді ондірушілер мен түтынушылар арасындағы түрақты байланыстарды қамтамасыз ететін, нарық механизмінің оте маңызды элементгері. Нарық механизмінің бесінші элементі - босеке. Бүл пайданың жоғары болуын жоне осының негізінде ондіріс масштабын кеңейтуді 
қамтамасыз етеді. Босеке нарық субъектерінің озара осерінің жоне пропордияларды реттеу механизмінің формасы болып табылады. А.Смит босекені нарықтың «корінбейтін қолы» деген. «Корінбейтін 
қол» идеясының моні: адамдар оз мүдделеріне сәйкес, оздерінің 
қара басының қамын ойластырып орекет етеді. Осы орекетгердін жиынтығы қоғам пайдасына шешіледі, қоғам экономикасын жан-дандырады. Бәсекенін басты қызметі экономиканын ретгеушілерінің - бағаның, пайданың нормасының, проценттің, т.б. молшерін анықтау болыгі табылады. Нарықтың маңызды элементтеріне нарықтық инфрақурылым жатады. Нарық тауар биржаларының көтерме жоне болшек сауда 
қүрылымдарының қүрылып, қызмет етуін талап етеді. Нарық экономикасы орекеттерінің механизмі үш басты прин-пиптерге негізделеді: • маржиналдық (шекті) талдауға; • балама тандау шығындарына; • экономикалык рационалдықка. Маржиналдық талдау принңиптері негізінде нарық субъекті-лерініц іс-қимылы жүріп отырады. Олардың орекеттеріне эсер ететін орташа емес, шекті шамалар болады. Осының нотижесінде нарықты тауарлармен толык. қамту, нарықтық бағаньщ озгеруі, нарык экономикасының бір жағдайдан басқашаға ауысуы бірте-бірте жүріп отырады. Жаңа, шекті субъектінің пайда болуы нарык экономикасына, ондағы үсыныс пен сүранысқа, монді осер етпейді. Жетілген нарық жағдайында, яғни үлкен жоне үнемі болатын 76 



үсыныс кезінде, шаруашылык жүргізушілер оте коп болғанда, олардың эркайсының нарықтағы жеке үлес салмағы шексіз аз шамада болады. Маржиналдық бағыт нарықтық ортаның үзілмей 
қызмет етуін қамтиды деуге болады; сүраныс пен үсыныстың күрт тербелуіне жол бермейді; тауар ондірушілер мен түтынушы-лар тепе-теңдік болмысын қамтамасыз етіп отырады. Балама таңдау иіыгыіідарыпың принциптері. Балама тандау шығындарына, тікелей шығындар жоне ресурстарды пайдалану-дың, немесе, косіпкерлік орекеттердің осыдан басқа, озгеше әдістерінен бас тартудың салдарынан түспеген, табыстын жоне тікелей шығындардыц жиынтығы жатады. Нарык экономикасы-ның ерекшелігі мынада: барынша қолданылмаған мүмкіндіктердің варианттарының ішінен, ең үнамсыз болса да, ойтеуір күмэнсіз табыска жеткізетін варианты тандап алынады. Балама тандау шы-ғындары принципі өндірушілерді, олардағы бар ресурстарды тиімді колдануға ынталандырады. Экономикалык, рационаядық принципі табыс пен шығындарды салыстырып отыруга негіэделеді. Рационалдык тандау озгеріп түратын варианттардан жасалады. Осы варианттардын ішінен, мүмкін бола-тын пайда ец аз колемде болса да, күмонсіз табысты камтамасыз ететін вариант алынады. Рационалдықтың критериі — табыс тотен-ше к ү к ы к т ы ц болуымен байланысты. Фирма неғүрлым озініц пайдасын кобейтуді коздейді, ал түтынушылар — капиталды шек-теп пайдалана отырып, барынша оздерінің кал-ахуалын жақсарту-ды коздейді. Нарық экономикасын осы аталған принциптер негізінде күру, тепе-тендік болмысына жетуді камтамасыз етеді. Осы бол-мыс нарык механизмінің орталык гіроблемасы. Бүл жағдай екі карама карсы күштерді қолдануға негізделеді — бір жактан, сүра-ныс пен үсынысты, екінші жақтан, нарыктағы бағаны. Сирек кездесу нарык экономикасының оте маңызды шарты болып табылады. «Сиректік» деген түсінік экономистер үшін оте маңызды методологиялык қүрал, осіресе тауардың пайдалылығын долелдеуде қолданылатын. Демек, шекті пайдалылык теориясында «сиреюік» деген түсінік негізгі жоне ешкандай түсіндірме тілемейтін, физикалық ақикат болып табылады. Сиректік моселелерін зерттеу, белгілі бір түрғыда кейбір игіліктердің тапшылығын долелдеуге мүмкіндік береді. Классикалық мектептің окілдері Д.Рикардо, А.Смит «сиректік» түсінігін күнмен байланыстырады. Олардың айтуы бойынша, сиректік еңбектің санымен катар, тауардың күнын белгілейтін 77/ 



маңызды факторларға жатады. Осы замандағы нарықтық қатынас-тар теориясында «сиректіктің» түсінігі белгілі трансформацияға үшырап отыр. Егер бүрын сиректікті табиғи және әлеуметтік факторлармен байланыстырған болса, қазір сиректік нарыктың 
қызмет ету мерзімімен байланыстырылып отыр. Сүранысы мол жаца игілік бір мезегге жоне толығымен қажеттіліктерді қамтама-сыз ете алмайды. Бүл үшін белгілі уақыт мерзімі қажет. Осыдан түжырым: сиректігі мол болған сайын, осы игіліктің қажет санын ондіруге соншама мол уақыт керек. 5.3. Нарықтыц күрылымы, түрлері және сегментациясы. Нарықтың қүрылымы оте күрделі болады жоне ол экономи-каның барлык сферасында осерін жүргізеді. Нарықтың экономи-калык қүрылымы мынадай жағдайлармен белгіленеді: • меншік формаларымен (мемлекетгік, жеке, үжымдык, аралас); • шаруашылык субъектілерінің ор түрлі формаларының эко-номикадағы үлес салмағымен белгіленетін, тауар ондірушілердің күрылымымен (мемлекетгік, арендалык, кооперативтік, жеке меншік косіпорындары, т.б.); • тауар айналымы сферасының ерекшеліктерімен; • шаруашылықтьің күрылымдық болімдерінің мемлекет ие-лігінен алыну және жекешелендіру дәрежесімен; • осы елде пайдаланатын сауданың түрлерімен. Осы жағдайлар нарык жүйесіне ерекше қасиеттер береді. 

Қүрылымы жағынан нарықты мынадай критерийлер аркылы бөлуге болады: 1. Нарык қатынастары объектілерінің атқаратын экономика-лык кызметі бойыниіа: - игіліктер мен қызметтер нарығы; - ондіріс күралдарының нарығы; - ғылыми-техникалык жүмыстар нарығы; - күнды кағаздар нарығы; - жүмыс күші нарығы. Нарықтың коп түрлілігі кәсіпорындардың озара осер етуінің барлық жүйесіне күрделі озгерістер енгізуді талап етеді, тауардын откізілуін тікелей байланыс негізінде жүргізуді, сату-сатып алу-78/ 



дағы бейнелеп-есептеу сипатын нақты сату-сатып алумен алмасты-руды, шаруашылық байланыстарындағы серіктестерді еркін танда-уды талап етеді. Осындай нарыктың куралдарына тауар және кор биржалары, маманданған қоймалар, коммерциялык орталықтар, көтерме сауда орындары, т.б. жатады. 2. Нарықтарды тауарлық топтар бойыниіа жіктеуге болады: - өндірістік кызметке бағытталған тауарлар нарығы; - халық түтынатын тауарлар; азық-түлік тауарлар нарығы; - шикізат пен материалдар жоне т.б. нарыктары. Ауылшаруашылық шикізаггары нарығывда азық-түлікке жоне ауыл шаруашылық шикізаттарына кажетгілікгерді қамгамасыз ететін, ауылшаруашылык өнімдер коры жасалады. Түтыну тауарлары на-рығының қалыптасуы осы тауарлардыц ондірілу колемінің елеулі дәрежеде осуін тілейді, сатып алушылық сүранысты қанағаттанды-ру үшін бәсекеліктің кең пайдаланылуын, фирмалық дүкендердің кобейуін тілейді. 3. Кеңістік (территориально) критериі бойынша мынадай на-рықтар болады: - аймақтар ішіндегі; - аймақаралык; - республикалык; - республикааралық ; - халықаралық (элемдік) нарыктар. Осындай нарыктардың калыптасуы республиканың мемлекеттік егемендігін қамтамасыз етеді. 4. Бәсекенің шектелуі дәрежесі бойыныша мынадай нарықтар болады: - монополиялык; - олигополиялық; - салааралық нарыктар. 5. Нарық қатынастарының субъектілері бойынша мынадай на-рыктар болады: - котерме сауда нарыктары. Бүнда сатып алушы мен сатушы-лар болып кэсіпорындар жоне үйымдар орекет етеді. - болшек сауда нарыктары. Бүнда сатып алушылар - жеке азаматгар. 79/ 



- ауылшаруашылык онімдерін мемлекеттік сатып алу нарык-тары. Бунда сатып алушы мемлекет, сатушылар — ауылшаруашы-л ық өнімдерін тікелей ондірушілер: совхоздар,колхоздар, фермер-дер, агрокешендерд.б. Котерме сауданың екі түрі болады. Бірінші турі — жабдық-таушы(жеткізуші) мен түтынушылар арасында тікелей байланыс жа-сау. Бүл түр еңбек кооперациясы түракты байланыста болғанда пайдаланылады (тоқыма және тігін комбинаттары, автомобил және шина жасайтын заводтар) Бүндай байланыстарда келісім шарт на-рықты калыптастырудың басты жоне белсенді күралы болады. Көтерме сауданың екініиі турі — коммерциялық орталықтар, биржалар. Бүл түр өніммен қамтамасыз етушілерді көптеген үсақ түтынушылар пайдаланғаңда орын алады. Котерме сауда тек белгілі экономикалык жоне әлеуметтік жағдайларда мүмкін болады. 6. Экономикада заңдылықты сақтау жагынан мынадай нарық-тар болады: - занды, ресми нарыктар; - занды емес, «колеңкеленген» нарықтар, т.б. Нарықтардың күрылымын зерттеу, оларды негізгі түрлерге болуге мүмкіндік береді. Тауарлар мен қызметтер нарыгы. Бүл топқа жататын нарык-тар: - түтыну тауарларының нарыктары - азық-түлік және азык-түлік емес тауарлар нарығы; - кызметтер нарығы — түрмыстық , колік, коммуналдық қыз-меттер: - түрғын үй және ондірістік емес ғимараттардың нарығы. Өндіріс факторларының нарыгы. Бүған жататындар: - жылжымайтын мүліктер нарығы; - еңбек күралдарының; - шикізат пен материалдардың; - куат ресурстарының; - пайдалы қазбалардың нарықтары. 
Қаржылар нарыгы: - капиталдар нарығы, немесе инвестициялық нарықтар; - несие нарықтары; - қүнды кағаз нарыктары — акциялар, облигациялар, опцион-дар, варианттар, жоне фьючерстік контрактардың т.б.; 80 



- валюта-ақша нарықтары. Интеллектуалдық опімдер нарыгы — инновациялардың, ойлап табулардың, информациялық қызметтердің, әдебиет және өнер еңбекгерінің нарықтары. Жумыс куиіі нарыгы. Бұл еңбек ресурстары қозғалысының экономикалык формасы. Бунда нарык экономикасы зандарына сәйкес жұмысшы күші миграция жасап отырады. Аймақтық нарықтар: жергілікті, ішкі, үлттык, сыртқы, ха-лыкаралык нарықтар. Нарықтарды сегменттеу. Нарыктың негізгі түрлері әртүрлі субнарықтарға, нарықтық сегменттерге бөлінеді. Нарыкты сег-менттеу — тауарларға бірдей емес талаптар қоятын осы тауардың түтынушыларын жеке-жеке топтарға болу болып табылады. На~ рықтың сегменті — бүл нарыктың бір бөлімі, белгілі ортақ көрсеткіштер негізінде қүрылған түтынушылар, өнімдер, немесе, косіпорындардың тобы болып табылады. Сегменттеу әртүрлі жол-дармен, ортүрлі факторларды (корсеткіштерді) қолдану аркылы жүргізіледі. Осылардың негізгілері: 1. Географиялық: - аймақтар бойынша: Солтүстік, Орталық , Батыс, Шығыс, Оңтүстік; - әкімшілік бөлім бойынша: республика, облыс, аудан, кала; - түргындардың тыгыздыгы бойынша: кала, ауыл, қала маңы. - климат бойынша: теңіз, континенталдық , орташа, ыстык, т.б. 2. Демографиялық: - адамдардың жасына сәйкес топтау; - жыныстық топтау; - отбасы мүшелерінің санына қарай топтау; - табыстар дәрежесіне карай; - кәсіби күрамына сойкес — ғылыми кызметкерлер, мемлекетгік кәсіпорындардың жүмысшылары, кызметкерлер, зейнеткерлер, т.б. - білім дәрежесіне, діни көзкарасына сәйкес; - үлтгык қүрамга сәйкес топтаулар; 3. Психографиялық: - халықты әлеуметтік күрамына сәйкес топтау; - табыстардың дорежесіне сойкес; - өмір салтына сәйкес: жастар, спортпен шүгылданатындар, ақсүйектер; - жеке басының қасиеттеріне сөйкес: ашуланшақтар, ез -өзіншілігі молдар. 4. Мінезқулықтық (тауарларды таңдауда): 6-2303 81 



- тауарды кездейсоқ сатып алады; - сатып алуда пайда, бағалылық көздейді; - сапалы заттар, томен бағалы заттар алады; - клиент болудын турақтылығы, онімнің кажетгілік дорежесі: үнемі керек, анда санда керек; - онімге эмоционалдық қатынасы: позитивтік козқарас, нега-т и в о к козкарас. 5.4. Нарыктық катынастардың шеңбері. А. Смитгің және Р. Коуздың теоремалары. Спорттық және мерзімдік нарыктар. Нарык теориясында нарықтық қатынастар әрекет ететін шекараны белгілеудің маңызы зор. Бұл мәселеде айырбас сфера-сында шығындардың қалыптасуы шешуші шарт болып табылады JU-Н а р ы к жағдайында тауарларды откізу мен түтынуға байланысты шығындарды К.Маркс таза шығындар деп атаған. Батые экономи-калык одебиетінде айырбас сферасындағы шығындар «трансакци-ондык шығындар» деп аталады. Бүл түсінікті американдык эко-номист Д.Коуз еңгізген. Д.Норт трансакциондық шығындардың негізгі типтерін боліп корсеткен: - нарык туралы информация іздеумен жэне сол нарықтағы тауарлар мен қызметтер қозғалысының калыптасу шарттарымен байланысты шығындар; - келісімдердің шартын белгілеумен жоне оларды жасаумен байланысты шығындар; - тауарлардың сапасын анықтауға, стандарттар жуйесін жа-сауға, фирманың белгісін қорғауда жумсалған шығындар; - заң жүйесінің комегімен күкықтық тәртіпті қорғауға жүмсал-ған шығындар; - нарыкта ойланбай (опортунисгік) жасадған орекетгерден болган шығындар. Шығыңцардың осы формасын пайдалану оте коп тараған. Шекті пайдалылық теориясының окілдері трансакциондық шығындардың енгізілуінен коп бүрын, босеке мен нарыктык баға белгілену процестеріне коңіл аз болінді деушілікке сүйене отырып, зертгеу процесін айналым сферасына аударған. Қазіргі замандағы экономи-када, бухгалтерлік ондіріс шығындары қолданылады. Бүған тікелей шығындардан басқа, сауда жоне окімшілдік шығындары жатады. Бухгалтерлік шығындар мен «одеттегі косіпкерлік пайда» бірігіп толық бәсекелік пайданы қүрайды. Айналыс сферасындағы шыгындарды теория жагынан дәлелдеу, ондіріс зандары мен болу зандарының аракатыстык моселелерін 82/ 



шешу болып табылады — олар, немесе, бір-бірінен дербес, немесе, біріншілер екіншілерге тэуелді болады. Егер ондіріс процесі болу процесінен тоуелді емес десек, онда трансакциондык шығындар нолге тең болу керек. Бірақ, нақты омірде трансациондық шығын-дар қашанда нөлге тең болмайды. Сондыктан, ондіріс процесіне болу нарыктык механизм аркылы тікелей эсер етеді. Осы әсердің дәрежесін білу үшін А.Смит пен Р.Коуздың теоремаларымен танысайык. А.Смит теоремасы, немесе, айырбас теоремасы бойынша, еркін айырбас екі жакка да пайда экеледі. Осы теорема аркылы нарык, енбек болінісі жоне ондірістің тиімділігінін араларында байланыстар белгіленеді. Нарык катынастарының дамуы жоне айырбас аркылы кол жеткен пайда, еңбек болінісіне негізделген маманданудыц нәтижесінде туған рационалдық косіпкерлік іс-кимыл аркылы кам-тамасыз етіледі. Осы аркылы ондіріс колемі жоне айырбастьщ мас-штабы оседі. Тауарларды откізу (айырбастау) сферасының кеңейуі трансакциондық шығындардың осуімен катар жүреді. Бүл арада кайшылык процесс туады. Бір жактан, маманданудың аркасында шығындар жалпы томендейді, баска жактан, нарыктык катынастар-дың территориялык деңгейінің кеңейуінің аркасында трансакцион-дык шығындар оседі. Осының нәтижесінде еңбек болінісінің пайда-лылығы, трансакциондық шығындардың осуінің салдарынан жокка айналуы мүмкін. Бүдан мынадай түжырым туады: еңбек болінісінін пайдасы мен трансакциондык шығындар салыстырылып отырыла-тын, нарықтык катынастар шекарасы, осы нарыктык катынастар субъектерінің шекарасы болып табылады. Р.Коуздың теоремасының мэнін былай сипаггауға болады: егер меншік күкы накты белгіленген болса, онда ынталы жактар үнам-ды, немесе, үнамсыз нәтижелерді мемлекеттің кірісуінсіз шешуі мүмкін. Бүл теорема мынадай жағдайға негізделеді: меншікті кол-дану ироцесінде пайда болатын трансакциондык шыгындар екіге — меншіктің озінің орекет етуімен байланысты шығындарға және мемлекетгің ьшталы жактардың арасында меншіктің бөлінуін реттеп отыруға жүмсайтын қосымша шығындарға бөлінеді. Бүл мынадай жағдайға экеліп соғады: нарыктык қатынастардың шекарасының кеңейуі қос кедергі тудырады. Біріншісі жеке меншік эсер ететін сфераны кеңейтумен байланысты шыгындар, (жеке меншік тәргібінің анклавы). Екіншісі мемлекеттің болуді реттеу аркылы корсеткен комегіне байланысты шыгындар. Бүл жагдайда шыгындар күрт осіп кетеді де нарыктык катынастар деңгейі томендейді. Реттеу жүргізумен байланысты косымша шыгындарды болдырмауды коздеп, ынталы жактар өздерінің мәселелерін жасырын (жария емес) келісім аркы-83/ 



лы шешеді жэне осы аркылы олар оздерінің іс-әрекет ететін деңгейін кеңейтуге мүмкіндік алады. 
Қазіргі заманда споттық және мерзімді нарықтар кең тарап отыр. Нарықтың осы түрлері бір-бірімен тығыз байланыста болады. Спотгык нарык мерзімді нарыктың пайда болуына себепкер болды. Споттық нарық дегеніміз қолма-қол жеткізілетін нақты тау-арлармен сауда-саттық жүргізу нарығының бір түрі. Мерзімді нарық - бүл мерзімді контрактар нарығы, яғни келісім шарттар бойынша корсетілген мерзімде материалдык бай-лықтарды, тауарларды, қүнды қағаздар түріндегі активтерді, бола-шақта жеткізу туралы контрагентгердің бір-бірімен жасаскан келісімі. Споггық нарыққа хеджерлер мен саудагерлер қатысады. Сүра-ныс пен үсыныс сақтауға тагайындалмаған тауарлар арқылы калып-тасады. Хеджерлер контрактыларды сату жоне сатып алу келісімдерін жүргізеді. Олар тауарды осы сотте сатып жібере алады, немесе, мерзімді контрактыны сатып жіберіп, тауарды сақтап отыра алады. Хеджерлер нактысында споттық нарықта контрактылар үсынысын 

қалыптастырады, сойтіп осы, немесе, басқа тауарлар бағаларының тербелуі нәтижесінде мүмкін болатын шығындардан сақтандыруды камтамасыз етеді. Саудагерлер болашақта болып қалуы мүмкін спот бағасын болжай отырып, тауарлар қорын жасайды. Саудагерлер өз орекетгерін мерзімді нарыктағы ағымды споттык бағамен, немесе болашақта мүмкін болатын споттық бағамен есептесе отырып жүргізеді. Мерзімді контрактылардың орындалуы форвардтық , фьючерстік жоне опциондык контрактылар түрінде жүзеге асырылады. Форвардтық контракт — бүл контрагентгер арасында биржадан тыс жасасқан контракт объектісін болашақта жеткізу туралы келісім-шарт. Контрактының орындалуы белгіленген мерзімде, көрсетілген шартка сәйкес жүзеге асырылады. Әр түрлі активтер - тауарлар, акциялар, облигациялар, валюта, т.б. келісімінің предметі бола алады. Әдетте, форвардтык контракт шартында жеткізудің белгілі бір датасы көрсетіледі. Фьючерстік контракт - бүл контрактың предметін болашак-та жеткізу туралы келісім. Фьючерстік контракт тек биржада жасалынады. Оның шарттарын биржаның озі белгілейді. Контрактының предметі болып материалдык активтер - алтын, бидай, бензин жоне каржы қүралдары (валюта, күнды кагаздар, кор индексі) қызмет аткара алады. Биржаның есеп жүргізетін палатасы фьючерстік контрактылардың орындалуы на кепілдік алады. Опциондық контракт. Опцион - бүл белгілі базистік акгивтерді, белгілі багамен, белгілі уакыгга сатып алу, немесе сату қүкығын беру 84/ 



туралы, екі жакты к келісім шарт. Контрактыда екі жак катысады: опционды сатып алушы (бүл активті сатып алу, немесе, сату күкығын алатын жақ) және сатушы (сатып алушының талабы бойынша актиші жеткізу, немесе, кабылдау күкын беруші жак). Алған күкы үітгін опционды сатып алушы сатушыға силык толейді. Орындалу мерзіміне байланысты, опциондар екі типке болінеді: америкаңдык, еуропалык. Америкаңдық опшюндар контрактың мерзімі біткенте дейін қай күн болмасын сол күнде орындалуы мүмкін. Еуропалык - тек контракт орындалған күнінде ғана орындалады. Дүниежүзілік практикада жасалатын контрактылардың кобі американдык опциондар. Форвардтар, фьючерстер жоне опциондар-дың айырмашылығы томенгі кестеде келтірілген. К е с т е 5.1 Форвард, фьючерс, опциоіиардыіі айырмашылыюарынын сішаттамасы. Коитракггыц Мерзімді контрактгар улсмсппсрі Форвард Фьючерс Опцион Келісім түрлсрі Контракт биржадан тыс жасалады Контракт биржада жасалады Опциондар айналалы: - биржада - биржада н тыс парықта Келісім шарттары Кслісім шартгары кош-раіснпсрдіц 6ір-Г)ірімсп кслісуімсн белгіленеді 
Кслісім шарпар стаі ідарггы болады, оларды биржа озі жасайды Пиржада: - биржа озі бага беліілейді - котировка отетін опциондар ұшіп күшіы кагаздар комиссиясы бслгиісйді бирж;ідап тыс нарықіа: - нарықтық к.үп НСІІЗІНДС Коіпра ктыц колсмі Кслісім бойынша Стандарт™ Келісім бойынша Жсткізу латасі.1 Кслісіммсн белііленіен Стандартгы Кслісім бойынша Контракт жасау кошратпсрдсп кандай Гх)лмасын ІТІЫГЫН тілсмсйді Сауда мұшелерінем позиция ашу ұшін залог (кепілдік) алынады Сатушы мсп сатып алушыпыц бір-біріне сенушілігіне байланысты Кснілдік Мігілсітсмслср Пиржаның сссн палатасы коитрактыц орындалуы на кснілдік бсреді 

Биржаның озі немесе клиринггік палата опциондар ЖОПІПДСГІ міндстгсмслсрді орыішаута кепілдік алады. 85/ 



5.5. Нарықтык экономиканың үлгілері. 
Қазіргі уакытта Қазақстанда барша шаруашылық жүргізудің экономикалык жүйелік кызметтерінің нарықтык үлгісі жасалуда. Осы жағдайда нарык экономикасы жоғары дамыған елдер 

қолданып отырған үлгілердің ерекшелігін білу оте кажет. Алдымен назарымызды барлық нарықтык жүйелер және олардың даму ба-ғыттары тоуелді болатын жағдайларға коңіл аударайык: • географиялық орналасу; • табиғи ресурстардың бар болуы; • тарихи даму жағдайлары; • халықтың дөстүрі, әдет-ғүрыпы; • ондіргіш күштердің даму дөрежесі; • қоғамның олеуметтік бағытталуы. Шаруашылык жүргізудің нарыктық шарттарының әр елдердің озіне тон ерекшеліктері болады. Сонымен катар барлык нарықтык үлгілердің ортак корсеткіштері болады: • меншіктің ор алуан формаларының болуы; • тауарлар мен кызметтерге көбінесе еркін баға болуы; • еркін босекенің дамыған жүйесі; • кәсіпкерлік орекеттердің кең тарауы; • экономиканы мемлекеттік реттеудің белгілі жүйесі. 
Қазіргі заманда қолданылатын нарыктық үлгілердін бірнешесін атап өтуге болады. Американдық үлгі. Бүл үлгі «капитализмніц либералдық үлгісі» деп аталады. Ерекшеліктері: • мемлекеттің экономикадағы реттеуші ролі оте томен. Мемлекеттің экономикаға кірісуі кобінесе экономикалык дағда-рыстармен (XX ғ. 30—70-ші жж.), немесе, экономиканың күрт осуімен (XX ғ. 60-шы жж. — кедейлікпен күресу, олеуметтік бағдарламалардың санының өсуі) байланысты болады. • косіпкерлікгі барынша колдау (XX ғ. 80-ші жж. АҚШ-да кіші косіпкерлік жаңа жүмыс орындарының 80% камтиды); • халыктың бай, кедей болып ойгілі болінуі; • жалакы айырмашылығының тым алшактығы. Фирманың бастығының жалақысы жабайы қызметкердің жалакысынан 110 есе артык; 86 / 



- жетімді түрде қамтамасыз етілмеген топтардың ол-ахуалы жарамды дәрежеде. Жапониялық улгі. Осы замандағы шаруашылық жүргізу үлгісі дамудың ерекше жағдайында қалыптасқан. Әскери шығындардан бас тартып, Жапония барлык мүмкіндіктерін «бейбіт мақсатқа», яғни, өнеркэсіптің экономикалык «потенциалын» өсіруге жүмыл-дырған. Осы максатка жетуге көмек берген жағдайлар: американ-д ық және батысеуропалық патенттер мен лицензияларды еркін сатып алу, дүниежүзілік шикізаттар мен отын нарыктары бағала-рының төмендеуі, жапониялық жүмысшы күшінің салыстырмалы арзандығы, елеулі әскери шығындардың болмауы. Жапондык үлгінің негізгі белгілері: • үлттық экономиканың негізгі бағыттарына мемлекет әсері оте жоғары. Алдымен мемлекет танкерлер ондіруді колдады, содан кейін — аз литражды автомашиналарды, ал XX ғ. 70-ші жылдары-нан бастап — электроника мен компьютер ондірісін колдады. Осының нәтижесінде XX ғ. 70-ші жж. ортасына дейін Жапония елеулі дағдарыстардан аулак болды жоне экономика үнамды даму алды; • езін өзі қоргаудың дамуы мен нығайтылуының 5-жылдык жоспарларын жасау. Қазір 1991-1995 жж. камтитын 8-ші бес жылдык жоспар аякталды. «Жапондык кереметтің» болар алдында экономиканы дағдарыстан шығарудың жоне тиімділігі жоғары ондірісті жасаудың 30 жылдык жоспары жасалған; • фирмалардың басым көпшілігі жүмысшыларды барлык омірлік мерзімге жалдайды; жүмысшыларды ортак ынта аркылы біріктіру; жүмысшыларды басқаруға жоне шешім кабылдауға Тар-ту; • жалакы дорежелерінің айырмашылықтары коп емес — фир-ма бастығының жалақысы жабайы жүмысшылардыкінен 17 есе артық; • үлгінің әлеуметтік бағытталуы. Әлеуметтік моселелерді шешу кобінесе корпорация мен бірлестіктерге жүктелген. Неміс улгісі. Әлеуметтік-экономикалык мазмүны жағынан бүл үлгі Жапониялық үлгіге үқсас. Әлеуметтік нарық экономикасының бас идеологі Людвиг Эрхард. Ол өз кітабында немістің жаңа эко-номикасының кызмет етуінің негізгі принциптерін баяндайды. Неміс үлгісінің негізгі ерекшеліктері: 87/ 



• экономикаға мемлекетгің зор эсер етуі. Бұл жағдай әсіресе әлеуметтік мэселелерді шешуде байкалады. Мемлекет елеулі әлеумепж міндетгер атқарады: тегін медицина, білім, және т.б. • XX ғ. 70-ші жж.басында Германияда негізгі макроэкономи-калық корсеткіштерге таргетирование (жоспарлау) принципін кол-дану жүзеге асырылған. Осымен қатар жүмысшылар косіпорын меншігіне де қатысады; • Неміс үлгісінде, Жапониялықтай, банктер шешуші рол аткарады. Орталық банк толык автономия негізінде жүмыс істейді; • Жапондық үлгідегідей, жалақы дәрежесінің айырмашылығы елеулі емес — фирма бастығы мен жабайы қызметкер жалакысы-ның ара алшақтығы 23 есе. Шведтік улгі. Бүл үлгінің айырмашылықтары: әлеуметтік бағытталу, мүліктік теңсіздіктің томендегі, жеткілікті түрде қамта-масыз етілмегендерге қа мқо р л ы к жасау. Кейде швед үлгісін социализмнің екінші үлгісі деп атайды. Швецияда омір дәрежесі мен азаматтық қү қы қ жақсы қамтамасыз етілген. Жүмыссыздық томен дәрежеде. Мемлекеттік сектордың дәрежесі оте жоғары. 
Қызметтердің басым көбін мемлекеттік сектор тегін көрсетеді. Баға белгілеуге мемлекет белсенді кіріседі. Француздық улгі. Бүл үлгінің елеулі ерекшелектері американ-дык пен неміс үлгісінің орта шамасы. Француздық үлгіде мемлекетгің ретгеуші ролі күшті. 1947 ж. бастап бес жылдық жоспарлар — индикативтік жоспарлау жүзеге асырылып отыр. Бүл үлгіге мемлекеттік кәсіпкерліктің жоғарғы дәрежесі тән. Капиталдың корлануына мемлекет белсенді катысады. Оңтустік Кореялық улгі. Осы үлгі Оңтүстік Кореяны кысқа мерзімде алдыңғы катарлы индустриялдык жоғары дамыған елге айналдырды. Бүл үлгінің ерекшелігі — мемлекет экономиканың дамуына оте зор эсер етеді. Бүл әсердің экономикалык күралы -экономикалык дамуды жоспарлау. XX ғ. 70-ші жж. бастап директивтік жоспарлау индикативтік жоспарлаумен алмастырылды. Оңтүстік Кореяда көп уакыт несие-каржы сферасында мемлекеттік монополия болды. Жеке меншіктік банк-несие инсти-туттары XX ғ.80-ші жылдары пайда бола бастады; сыртқы-эконо-микалык сфераны мемлекет реттейді. 88 
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Экспорт мәселелері ерекше бақылауға алынған. Осының алдындағы бесжылдыкта (1987-1991 жж.) экономи-каға реанимация жасалған соң үкімет олеуметтік бағдарламаларды орындауға кірісті. 
Қытаімық үлгі. Қытайда экономиканы реформалау ауыл ша-руашылығынан басталды. «Халық коммунасының» орнына отбасы мердігерлігі келді (1984ж. аяқталды). Отбасының мердігерлігі ша-руашылықты отбасының күшімен жерде жүргізуге негізделген. Жер пайдалануға 15-20, кейде 30 жылға беріледі. Еңбек күралдары мен ауылшаруашылык техникасы кобінесе бірнеше үйдіц меншігінде болады. Шаруалар өндірілген онімдердің бір болігін келісім аркы-лы мемлекетке тапсырады, келесі болігін - салыкты отеу үшін тапсырады. Тағы бір болігін жергілікті үкімет қорларына откізеді. 
Қазіргі жағдайда ауылдың ілгері дамуы талкыланып отыр. Шаруаларды кооперациялық әркилы формаға біріктіру жоне жерді мықты шаруашылыкка шоғырландырып жалдама жүмыс күшін 

қолдану мәселелері қозғалып отыр. Реформа 1984 жылдан калада басталды. Қытай ғалымдары экономикалык дамудың «аралас үлгісін» жасаған. Бүл үлгінің вари-антгары Венгрияда, Чехия мен Словакияда пайдаланылған болатын. Осы үлгінің моні: нарык механизмі мемлекетгік реттеу жағдайында орекет етеді. Бүл жағдай жосгіарлы экономиканы жетілдіруге комек береді жөне үш жақтың мүдделерін үштастырады - мемлекеттің, косіпорынның жоне жүмыскердің. Бүл макродорежеде нарыктык реттеуді жоне мемлекет реттейтін ор алуан нарыктардың әрекет жасауын талап етеді. Нотижесінде «орталыктанған жоспарлы эконо-мика» үлгісінен «социалистік жоспарлы нарык экономикасының» үлгісіне кошу көзделеді. Кейінгі аталған үлгінің моні мынада: социалистік өндіріс — тауарлы ондіріс, тауар ондірушілердің озара осері тауар-ақша катынастарының дамуына негізделеді. Осы жағ-дайда маңызды қүрал-жабдықтарға меншіктің коғамдык формасы жоне макродорежеде орталыктанған жоспарлау шешуші рол атқара-ды. Теориялық зертгеулерге сүйене отырып, ККП XVII съезі эко-номикалык реформа жүргізудің негізгі принциптерін белгіледі. Олардың бастысы: меншік к ү к ы н шаруашылык жүргізу күкынан ажыратып, мемлекет секторындағы косіпорындардың шаруашы-лык іс-әрекетгерін жандандыру. Бүл үшін шаруашылык жүргізудің 89/ 



әр түрлі формаларын - кәсіпорындарды үжымдар мен жеке адам-дарға жалға беру, еркін сатуға кәсіпорындардың акциясын шығару ^ пайдалану көзделіп отыр. Кәсіпорындар арасындағы тікелей шаруашылык байланыстарды белсенді дамыту үсынылады. Нарық -тар жүйесін, оның ішінде қор, қызметтер, информация, техника жоне технология нарықтарын күруға үлкен мағына беріліп отыр. Шаруашылык жүргізудің нарыктық әдістеріне кошу, макроэконо-микалық релеуді жетілдіру мен нығайтуды катар жүргізу керек деген талап қойылыи отыр. Экономикалык реформалар ауылда онеркосіптің дамуын жан-дандырды. Өткен 10 жылда ауылда 80 млн. жүмыс орындары пайда болды. Өнеркәсіптегі э к о н о м и к а л ы к озгерістердің нәтижесінде , меншіктің әртүрлі формаларын және шаруашылык жүргізудіц әрқилы әдістерін колданудьщ негізінде жаңа шаруашылык механизмі пайда болды. Бүрынғыша жетекші рол меншіктің қоғамдық формаларын-да сақталған. Демек, онеркәсіп онімдерінің 56% мемлекеттік сек-торда шығарылды, 36% - үжымдық кәсіпорындарда және 5% -ж е к е м е н ш і к с е к т о р ы н д а ш ы ғ а р ы л д ы . Ж а ң а м е х а н и з м косіпорындарына жоспар шеңберінен тыс онімдерді сатып алу, ондіру, сату мүмкіңдігіне жол берді. Бүның нәтижесінде жоспардан артық онімдер ондіру молайды. Кәсіпорындар жоспардан артық ондірілген онімді ашык нарықта мемлекет белгілеген бағадан 20% кымбат дэрежеде сатуға мүмкіншілік алды. Осының барлығы эко-н о м и ч н ы жандандыруға жол ашты. Акырғы жылдарда Қытай онеркәсіпті дамытуда дүние жүзіндегі ең жоғарғы дәрежеге жетті. 



6 тарау. НАРЫҚТЫҚ БӘСЕКЕ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРЕ НАРЫҚТЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕХАНИЗМІ 6Л. Еркін немесе жетілген (таза) бэсеке. Жетілген бәсеке жағдайындагы сүраныс және үсыныс механизмдері. Бәсеке дегеніміз, бір жағынан, іс-қимыл жасайтын салада үнам-ды нәтижеге жету үшін жүріп отыратын экономикалык. жарыс, шаруашылык жургізудің колайлы жағдайына ие болу үшін, пайданы мол алу үшін тауар өндірушілердің бір-бірімен күресі. Екінші жак-тан, ол нарык субъектілерінің онімді ондіру мен оны откізудегі жоне капитадды колдану сферасындағы ара катынастары. Форма жағынан босеке үйымдастырудың нормалары мен ережелерінің, мемлекетгік жоне жеке күрылымдардың директивалары мен іс-кимыл әдістерінін жүйесі. Босекені экономикалык процесс ретінде шаруашылык жүргізуші субъектердің белгілі орекеттерінің жиынтығының түрі деп тануға болады.Осы орекеттер экономикалык цикл түрінде жинакталады. Осыған бірте-бірте жүріп отыратын төменде аталған үдайы ондірістік процестер жатады: • ондіріс жоне еңбек үжымдарыныц материалдык-заттык элементгерін калыптастыру; • өндірісті үйымдастыру, оны шикізатпен, материалдармен, жар-тылай фабрикатгармен жабдықтау жэне ондірістік, несие-каржылык жоне жобалау мекемелерінің бір-біріне эсер етуі; • бәсекеге тозімді онім ондіру; • өнімді сату. Бүл үшін оның саны аныкталады, откізілетін орны мен уакыты белгіленеді; • пайда есебінен инвестициялык кор жасау жоне оны өндірісті кеңейту үшін пайдалану. Онімнін «өмір сүру циклі» бәсекелік күрес дорежесіне елеулі эсер етеді. Өнімнің «өмір сүру цикліне» оның шығарыла бастауы-нан ондірілуі токтағанша жүріп отыратын мерзімі, «өмірі» жатады. Бүл цикл торт фазадан түрады: • жаңа өнімді игеріп, өндіріске енгізіп орналастыру. Бүл арада сату көлемі көп емес, шығарылған онімнің бағасы жоғары болады; • ондірістің өсуі — өндірістің масштабы оседі, сүраныс өседі, жоғары баға сакталады; 9 ! 



• кемелдену. Өндіріс колемі ең жоғары дәрежеге жетеді, сүра-ныс толық қанағаттанады, өндіріс қа рқы н ы бәсендейді, бәсеке шиеленіседі, баға томендей бастайды; • ескіру. Бүл фазада сүраныс төменгі шегіне жетеді, өндіру азаяды. Бәсеке сайысы соне бастайды. Өнімнің басым көбінің өндірілуі тоқталады, жаңа өнім ондіру басталады. Бәсекелік сайыста шаруашылык жүргізуші субъектер өз бәсекелесіне мардымсыз орекеттер қолданады. Мүндай әрекеттерді «бейниетті бәсеке» деп атауға болады: • бәсекелес туралы отірік немесе қате мәліметтер тарату; • тауардьщ сапасы туралы жоне оның сипаттамасы, жасау әдісі мен жасалған орны туралы жалған ақпарат тарату; • бәсекелестің тауарлық белгісін, оның фирмасының атын, маркировкасын заңсыз пайдалану; • тауардың сапасы туралы дүрыс түсінік бермейтін жарнама жасау; • бәсекелестің тауарын жамандап корсететін салыстырмалар 
қолдану; • келісім бойынша оздері ғана білуіне тиісті салаға жататын конфиденциялық ғылыми-техникалық ондірістік және басқадай информацияны таратып жіберу. Аталған шартбүзушылықпен күресу 
Қазақстанда мемлекеттік антимонополиялық агенттікке жүктелген. Еркін бәсеке жеке меншікке және шаруашылықтың оңашала-нуына негізделеді. Өндірушілер бір-бірімен тек нарык аркылы байланысады. Жеке фирма оз онімін откізуде іс жүзінде нарықтағы айырбас жағдайларына ешқандай эсер ете алмаса, онда осындай болмыс -бәсекелік кабілетгің ең жоғарғы дэрежесі болып табылатын жетілген бәсеке деп аталады. Жетілген бәсеке нарығы томенде аталған шарттардың орында-луын тілейді: • жеке фирманың ондіріс молшері елеулі болмайды және ол сол фирма сататын тауардың бағасына эсер етпейді; • әр ондірушілер сататын тауарлар біртекті тауарлар болады; • сатып алушылардың баға туралы информациясы толык бо-лады. Егер біреу оз онімінің бағасын котерсе, онда ол сатып алушыларынан айрылады; 92/ 



• сатушылар өзара баға туралы келісім жасаспайды жоне әрекеттерін бір-бірімен келіспей жеке жүргізеді; • ондіруші фирмалардың салага кіруі мен шығуына жол ашык болады. Осындай сату-сатып алу шарттарының орындалуы ондірушілер мен түтынушылардың өзара қатынастарына еркіндік сипат береді. Жетілген бәсеке баға белгілену механизмінің жоне тепе-тендік болмысы арқылы экономикалык жүйенің озін-озі ретгеуінің калып-тасу шарты болып табылады. Осының нәтижесінде жеке инди-видтердің экономикалык жетістікке жетуді коздейтін озіндік жеке дара қимылдары бүкіл коғамдык жетістіктерге жол ашады. Нарыктық босекенің артыкшылықтары мен кемшіліктері бар. Артықшылықтары: • коғамға кажет тауарларды ондіруде ресурстарды тиімді пай-далануға мумкіндіктің болуы; • тез өзгеріп отыратын ондіріс жағдайларына икемді болып, оларға тез үйлесуге комектесе алатындығы; • тауарлардың жаңа түрлерін жасау саласына жаңа техника мен технология енгізуге, ондірісті үйымдастырып баскарудын жетілген одістерін колдануға, ғыл ы м и-техн и кал ы к жетістіктерді үнамды пайдалануға жағдайлар тудыратындығы; • ондірушілерді коптүрлі кажеттіктерді канағаттандыруға, та-уарлар мен қызметтердің сапасын жоғарылатуға максатгандыруы. Кемшіліктері: • үдайы ондірілмейтін ресурстарды (ормандар, табиғи жануар-лар, жер, теңіз, мүхит қоймалары) сактауға комектеспейді; • коршаған ортаны корғауда негативтік бағытта болады; • үжымдык пайдалануға бағытталған тауарлар мен кызметтер (дамбалар, жолдар, коғамдык колік) ондірісінің дамуын камтама-сыз етпейді; • фундаменталдык ғылымньщ, жалпы білім беру жүйесінің, 
қалалық шаруашылыктың коп элементтерінің дамуына жағдай жасамайды; • еңбек, табыс, демалу күкыктарына кепілдік бермейді; • әлеуметгік оділетсіздік пен қоғамның байлар мен кедейлерге болінуіне богет жасайтын механизмдері жок. 93/ 



Нарық катынастары кашанда жұп катынастар болады: «сату-шы-сатып алушы», т.б. Осы катынастар өндіріс пен тұтынудың байланысын сипаттайтын үсыныс пен сүраныс түрін алады. Түтынушы (сатып алушы) мен ондірушінің (сатушы) орекетгерін екі заң болжайды: - сураныс заңы: сатып алушы баға кемігенде, баска шарттар түрақты болса, тауарларды көбірек алады, баға жоғарыласа — азырак алады; - усыныс заңы: баска шарттар түракты болса, баға жоғарыла-ғанда сатушы сату үшін тауарларды коп өндіреді де оны сатуға үсынады, баға кемітенде аз үсынады. Мысал ретінде сүранысты сатуға дайындалған тауарлардың саны арқылы және олардьщ бағасы аркылы көрсетейік. Бүнда сүраныстың кисық сызығы мынадай катан байланысты корсетеді:баға кемітен сайын сүраныс осе түседі. Нарықтық сүраныс осы тауар-ды осы бағамен сатып алатын барлык сатып алушылардың жиын-тык сүранысы болады. Осыны 6.1. таблица жоне 6.1. сурет аркы-лы байкауға болады. 
К е с т е 6 . 1 . Пачкадағы шайға сүраныс пен үсыныс Баға Сүраныс Үсыныс Баға Сүраныс Үсыныс 0 4 0 0 7 0 2 0 3 0 10 3 5 10 9 0 10 3 5 3 0 3 0 2 0 100 5 4 5 5 0 2 5 2 5 Баға оскеңде сүраныс төмендейді, үсыныс оседі. ДД — сүраныс кисығы; SS — үсыныс кисығы. Сүраныс кисық сызығымен үсы-ныс кисык сызыктарын бір-бірімен беттестіру аркылы нарыктык тепе-тендікті белгілеуге болады. Ол ДД мен SS кисык сызыктары-ның түйіскен Е нүктесінде болады. Е нүктесіндегі баға тепе-теңцік баға деп аталады. Осы нүктеде сүраныс пен үсыныс арасында нарықтык тепе-тецдік орнайды. Баға 25 болғанда А, В | колемінде тапшылык пайда болады, баға 70 болганда АВ колемінде артыкшы-лык туады. Осыдан корытынды: еркін босекеде нарыктык механизм, бағаныц ауыткуы мен үсынылған тауарлардыц колемінің озгерулері 94/ 



арқылы сұраныс пен ұсыныс арасында сойкестік орнатады, нарық тепе тендікке жетеді. Р | 90--8 0 - -70--6 0 -5 0 - -40-• 30 2 0 - -10-- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q 6.1. Сур. Сүраныс жоне үсыныс графигі 
Микродәрежеде тепе-тендік жалпы жәңе жеке тепе-тендік болып болінеді. Жалпы гпепе-теңдік - бүл жиынтық қоғамдык өндіріс (тауар-лар мен қызметтердің жиынтық үсынысы) және түтынуға тағай-ындалған үлттық табыс араларындағы сэйкестік, яғни, халықтың сатып алу қабілеттігі жэне тауарлар мен кызметтердің үсынысы-ның бір-бірімен сәйкестігі. Жеке тепе-теңдік — ж и ы н т ық қо ғ а м д ық ондіріс жеке өндірушілермен ондірлетін және халықтың белгілі топтарына сатылатын, жеке тауарлар топтарының жиынтығынан түрады. Жеке тауарлар топтары бойынша жалпы сәйкестік болса да сүраныс жағынан да, үсыныс жағынан да ауытқу (сэйкессіздік) болуы мүмкін. Жалпы (жиынтық) сойкестік шеңберінде тауарлардың бір тобының сатылуының оскені, олардьщ басқа топтарының сатылу-ының азайғаны болады. Мысалы, еттің сатылуының азайуын нан-ның сатылуының кобейуімен жабуға болады. Жалпы тауарлық сүраныс бірнеше болшектерге болінеді: а) 

қоғамның қүрылымына байланысты (жүмысшылар жоне инженер-95/ 



техникалық жүмыскерлер, жүмыспен камтамасыз етшген еркектер мен әйелдердің, ересектер мен балалардың, жүмыс істейтіндер мен зейнеткерлердің арақатынастары, т.б.); коғамдык өндіріске байла-нысты (тауарлардың әр түрлі тобын ендіру); халықтың эр түрлі тобының үнатуларына байланысты техника дамуының дәрежесіне және әр түрлі тауарларды ондіру мүмкіндіктеріне байланысты; ондірістік күрал-жабдықтары мен түтыну заттарына сүраныс дәрежесіне байланысты. Түтыну заттарына сүраныстың қалыптасуына қоғамның күры-лысы (жүмысшы отбасының, шаруа отбасының, интеллигенция-ның, кәсіпкерлердің, т.б. түтыну қүрылымдары) эсер етеді. Тауар-лардың жеке топтары бойынша орнаған тепе-тендік жеке тепе-тендік болып табылады. Икемділік сүраныс пен бағаның, үсыныс пен бағаның, бага-лар мен жалақының ара тэуелділігін корсетеді. Ол бағаның өзгеруіне байланысты, сүраныс пен үсыныстың өзгеру деңгейінің шапшаң-дығын сипаттайды. Сүраныстың проценттік өзгерісінің, бағаның проценттік өзгерісіне еселік катынасы, бағаға байланысты сүра-ныстың икемділігі, немесе, икемділіктің коэффициенті болып та-былады. _ %AQ %АQ/Q н е м е с е ~%ЛР/Р~ ' бүнда Ed — бағаға байланысты сүраныстың икемділік коэффициенту Q — тауарға сүраныстың көлемі; Р - тауардың бағасы. Икемділіктің бірнеше типтері болады. (6.2. сурет) • бірлік икемділік-бағаның әрбір 1%-ке озгеруіне сүраныстың колеміде сәйкес 1%-ке өзгереді (Ed=l) . E d = = 2%/2% = 1; 
• сүраныс колемінің проценттік озгерісі бағаның проценттік озгерісінен тез жүріп отырса сүраныс икемді болады (Ed>l) . 
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%AQ E d = - « 7 5 - = 4 % / 2 % = 2; • икемді емес сұраныс - сүраныстың көлемінің проценттік озгерістері бағаның проценттік өзгерістерінен томен болады. (Ed<l). %ДО E d = ~%хр = 2 % / 4 % = • өте икемді емес сүраныс - бүл бағаға қандай өзгеріс жүрсе де, сүраныстың көлемі өзгермегені (Ed=0). 
E d = H P = 0 / 4 % = 0 ; • шексіз икемді сүраныс — бүл баға өте аз өзгерсе де, сүраныстың көлемі шексіз көп өзгеруі (Еа=°°). 

E d = Ш § =4%/0 =оо. %ДР Графиктер жоне келтірілген формулалар мынаны корсетеді: • сүраныс көлемінің осуіне сәйкес бағада пропорционалды түрде төмендеп отырады; • сүраныс колемінің өсуі бағаның төмендеуімен салыстырған-да, екі есе жылдам жүреді; • сүраныс көлемінің осуі бағаның төмеңцеуімен салысгырғанда, екі есе баяу жүреді; • бағаның озгерісі сүраныс көлемінің өзгеруіне эсер етпейді: тамақ өнімдері (нан, картоп, жарма); • жалақы кобейгенде, әл-ауқат жоғарылағанда, сүраныс осуі мүмкін. 



Осыдан мынадай қортынды жасауға болады: Бағаның төмендеуімен байланысты тауарға сұраныс өссе, бірақ тауар өндірушінің жалпы табысы өзгермесе, онда осындай сүра-ныстың икемділігі бірге тең болады; егер бағаның төмендеуінің нәтижесінде тауарға сүраныс өсуімен қатар тауар өндірушінің жалпы табысыда оссе, онда бағаға байланысты сүраныс икемді болады: егер бағаның төмендеуі тауарга сүранысты осірсе, тауар ондірушінің жалпы табысы төмендесе, онда тауарға осындай сүраныс икемді емес болтаны. Икемділік озара алмасатын тауарларды пайдаланумен байла-нысты болады. Егер тауардың алмастырушылары коп болса, онда бага бойынша сүраныс икемді болады. Егер тауардың алмастыру-шылары жок болса, онда сүраныс икемді болмағаны. Егер белгілі тауардың багасы томендеп ал, алмастырушылардың багасы түрак-ты болса, онда бүл тауарга сүраныс осе түседі, осындай сүраныс икемді болады. 
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6.2. Монополист , жетілмегеп бәсеке. Бәсекенің формалары. Монополистік, жетілмеген босеке үнемі болып түрған. Ал XIX ғ. басында монополиялардың пайда болуымен байланысты, ол шиеленісе түскен. Осы мерзімде капиталдың шоғырлануы басталған, акционерлік қоғамдар пайда болған, табиғи, материалдық жоне 
қаржы ресурстарын пайдалануға бақылау қойылған. Жарнаманың комегімен монополиялар сүраныстын қалыптасуына қаржылық байланыстар бағытгары арқылы тапсырыс берушілер контрагент-терге эсер етеді. Монополия деген термин созбе-соз мағынасында тауардыц жал-ғыз сатушысы деген ұғым береді. Моноподизмнің негізгі корсеткішіне монополиялық баға және монополиялық пайда жатады. Фирманың карамағында сирек кездесетін, үдайы ондірілмейтін ресурстары бол-са, оның монополистік болмысы табиги болады. Ал егер осы фирма озі үйымдастырудын ор түрлі одістерін үтымды пайдаланып, моно-полия қүрган болса, фирманың монополиялық болмысы жасанды болады. ЮСғ. дейін монополиялар шектелген сфераларда болған. Кейін монополиялану процестері заңдылыққа айнадды. Бүл ондірістің, босекенің, үйымдастырулық бастаманың күшейуімен байланысты болды. Монополияланудың бірнеше формалары болады - картелъдік келісімдер, синдикаттау, біріктіру мен жутып кою, «парасаттылық» келісімдер, т.б. Осылардың негізінде монополистік бәсекенің бірнеше түрлері туады: монопсония, олигополия,олигопсония, дуополия, билатеральдік монополия. Монопсопия — белгілі тауарды сатыгі алуга жалғыз сатып алу-шының монополиясы болуымен сипатталатын нарық қүрылымы-ның типі. Өзінің сатып алуын шектей отырып, сатып алушы сатушы табыстарыньщ есебінен монополдық пайдаға ие болады. Монопсония жетілмеген бәсекенін қүрамды болігі болып табылады. Олигопсопия - белгілі тауарларды сатып алушы топтары бола-тын нарық қүрылымының типі. Осылар сатып алуын шектей отырып, сатушы табыстарының есебінен оздеріне монополдық пайда түсіреді. Олигополия - бүлда нарық қүрылымыныц типі. Бүнда бірнеше ірі фирмалар онімнің басым коп болігінің ондірісі мен сатуын монополиялап алады және бір-бірімен кобінесе бағалык емес бәсе-кеде болады. Олигополия жағдайында нарыктың үш түрі болуы мүмкін. • бірсалалық сауда — онеркәсіптік фирма әрекет ететін нарык,-тық күрылым; 99/ 



• ешкандай келісіммен байланысты емес, бір-бірімен бәсекелес бір-неше ірі жеткізушілер болатын нарықтық қүрылым; • ондірістік озара байланыстар егжей-тегжей мамандандыру тү-рінде болатын, "ондірістік пирамида" типтес корпорациялардың бірнеше топтары үстемдік ететін нарық , одетте "олигополия" деген термин өте ірі ортараптандырылған корпорациялар орекет ететін нарықты сипаттау үшін қолданылады. Дуополия - белгілі тауарлардың тек екі жеткізушісі болатын нарьщтық қүрылым. Бүлардың арасында бага туралы, тауарды откізетін нарык туралы, өндірістік квота туралы келісім мүлде болмайды. Дуополия - бүл олигополияның ең жабайы түрі. Билатералдық монополия (екі жакты монополия) - тауардың жал-ғыз жеткізушісі мен жалғыз (бірлескен) түтынушысы сайыста болатын нарыктык күрылым. Бүлар бір-бірімен карама карсылық сайыста бола-ды. Мүндай нарық элекгр қуатын, су мен газды қолданганда пайда болады. К е с т е 6.2. Нарыктыц негізгі түрлері Сатмп алушмлар Сатушылар Сатмп алушмлар К о п Бірнеше Бір К ө н Полшюлия(толық боССКС Олигополия (сатушылар -бірнеше. сатып алушылар - коп) 
Монополия (сатушы - бірсу, сатын алушы - кон) 

Бірнеше Олшосония (сүраныс олигонониясы) Билатсралдык олигополия (сатуінылар мсп сагып алушылар бірнсшс) 
ІІІСКГСЛІС11 монополия (бір сатушы, бірпсшс сатып алушылар) 

Ьір М о і ю п с о і і и я (сүрапыс моііоп-СОПИИСЫ Шсктслгеи мопопсония (бірнс-шс сагуімылар. бір сагыіі сілушы) 
Билатеральдык моноисония (бір сатушы жоне бір сатып алушы) Нарыктың осы түрлері 6.2. кестеде корсетілген. Шаруашылык жүргізудің монополистік формасы жағдайында босекенід сипаты өте күрделі болады. Біріншіден, бүгінгі жағдайда, монополияның түтынушылар мен потенциалдык босекелестері туралы талык акпара™ болады. Ғжіншіден, монополия жарнама аркылы түтыну-шылардың сүранысының қалыптасуына елеулі эсер етеді, ойткені ірі 100 , 



монополиялар үшін жарнаманы пайдалану женілірек түседі. Үиіішиідеп, монополия озінің саяси жоне қаржылык салаларындағы байланыста-рын пайдаланып, тапсырма берушілерге (мемлекетгік мекемелерге, немесе, контрагентгердің компанияларына) елеулі ықпал етеді. Осы жағдайлар, одетге, босеке процесіндегі қауіпті томендетеді жоне моно-полиялық пайда түсуін қамтамасыз етеді. Монополистік босекенің бірнеше формалары болады, оның негізгілері мыналар: ғылыми-техникалық тіресу; онеркосіптік-ондірістік тіресу, сауда сатық тіресу (сайысу). Ғылыми-техникалық тіресу.Бунда фирмалардыц босекелестік сайысы мына жолдармен жүреді: - жаңа онім дайындау; осы замандағы жаңа технологиялык, процестерді қолдану; - ғылыми-техникалық ақпаратты жинақтагі пайдалану; патенттерді сатып алып пайдалану. Ғылыми-техникалық сайыста одетте екі үлгі қолданылады: 1. Бәсекелестік үлгі мынадай жағдаймен есептесуді талап етеді: бэсекелес фирмалар белгілі ондірістік техниканың ең тиімдісін колданатынына негізделеді; ҒТП окелетін пайда ұзақ мерзімді болмауы мүмкін. Себебі бэсекелес фирмалар техникалық жаңа-лықтың қандайын болмасын игеріп алуы ықтимал. Жаңалықтарды еңгізіп пайданы барлык. босекелес фирмалар ала алады, бірақ техникалық зерттеу шығындарын жасайтын тек осы зерттеуді жургізіп дайындаушы ғана болады. 2. Монополисты улгі. Бунда жаңалықтар енгізудің арқасында таза монополист тұрақты түрде елеулі колемде пайда алу мүмкіндігіне ие болады. Оның ҒТП үшін мол қаржы ресурстары болады жоне олар жаңадан жасалған техникалар мен онімді жасы-ра алатын мүмкіндігі болады. Өнеркәсіптік-ондірістік сайыстың корініс і : онд ір іст ік мүмкіндіктің күшейуі, онімнін жаңа түрлерінін шығарылуы, ондіріс шығындарының томендеуі. Жетілген босеке жағдайында фирмалар нарыққа еркін кіріп, еркін шыға алатын болғанда, фирмалар ондірудің оптималдық нормасын көздеп орекеттенеді - ондіріс тиімді болу үшін, үлес шығындарыныц барынша томен болуы үшін, өнімдердің бағасы томенгі дорежеде белгіленіп, орташа жал-пы шығындармен үйлесімді түрде болады. Таза монополия жағ-дайында фирма онім шығару колемін азайтып, бағаны жоғарыла-101/ 



тып, осының нотижесінде ресурстар шығынын төмендетіп, пайда-сын барынша жоғарылата алады. Бірақ, бәсекелестік кезінде шы-гындар біресе осіп, біресе кеміп ауыткып тұрганда, жағдай шиеленісе түседі. Бүнда екі жағдай қо л д а н ы л а д ы - ауқым нәтижес і ж ә н е "х-тиімсіздік" түсінігі. Луқым нәтижесі. Коп фирмалардың ондіріс көлемі, олардын әрқайсына масштабтың осуінен болып түрған нәтижені жүзеге асы-руға мүмкіндік береді. Ал технология және өндіріс шығындары берілген болғанда көп бәсекелес фирмаларды қолдауға түтынушы-л ы қ сүраныс жетімсіз болуы мүмкін. Бүндай жағдайда нарыққа 
қатынасы жағынан фирма ірі монополистік болуға тиісті, шығары-латын өнімнің бірлігіне келетін өндіріс шығындары томен болғанда өнімді тиімді ондіруге қабілетті болуы керек. "X — тиімсіздік". Әдегге, овдіріс шығындарын зерттегенде, мына жағдай болады деп есептеледі: барлық технологиялардан фирма ең тиімдісін, шығарылымның әр дәрежесінде оған орташа шығындар-дың барынша томен шамасын жүмсалуын қамтамасыз ететінін таң-дап алады деп. Ал нақты өмірде, фирманың қандайы болмасын, шығындарды томендетудің бар мүмкіндігін толық қолданбайды. Шығындарды орташа шығындардың ең томен дәрежесіне жеткізудің потенциалдық мүмкіндігін бағалау үшін "X — тиімсіздігі" түсінігі енгізілген. Бүл мына жағдайда орын алады — өндірістін көлемі 
қандай болмасын, фирманың нақты шығындары минималдық мүмкін шығындардан артык, болганда. Осындай а р т ықш ы л ық фирма кәсіпкерлік тәуекелдіктен бас тартқанда, қабілетті томен жолдас-жораларды, туыстарды жүмыспен қамтамасыз еткенде, фирма жүмыскерлерін орынсыз қолдап ынталандырганда орын алады. Сауда-саттық сайысы. Бүл сайыс бағаны қолдану арқылы жүреді. Ал бағанын өзі үш жақты сайыстың нотижесінде белгіленеді: біріншіден, жоғары бағамен сату үшін сатушылар арасындағы; екіншіден, тауарларды томен бағамен алу үшін сатып алушылар арасында; үшіншіден, тауарларды қымбат бағамен сату үшін сату-шылар жоне оларды арзан бағамен сатып алу туралы сатып алу-шылар арасындағы сайысу нотижесінде. Осыган байланысты бәсеке бағаға қатысты жоне бағаға қатыс-сыз болып болінеді. Әдетге, багага қатысты бәсеке белгілі онімнін бағасын одейі, жасанды түрде төмендетуді көздейді: мүнда баға-л ық алалаушылық кең қолданылады — шығындардың дорежесінің әр түрлі болуымен долелденбесе де, тауарлар op түрлі бағамен сатылады. Бағалық алалаушылык. үш шарт болуын тілейді: 



• сатушының монополист болуын; • сатушының сатып алушыларды толем қабілеттеріне сәйкес топтарга боле алатын мүмкіндігінің болуын; • алғашқы сатып алушы осы тауарды немесе кызметті қайта сата алмауы керек. Бағалық алалаушылық мынадай жағдайларда кең қолданыла-ды: кызмет көрсетуде (дорігерлердің, адвокатгардың, конак үйлерін баскарушылардыц), онімді колікпен тасу кызметін корсетуде; тау-арды сатуда, егер оны нарықтын біреуінен екіншісіне жеткізу мүмкіндігі болмағанда (тез бүлінетін өнімдерді бір нарықтан екіншіге колікпен жеткізуде). Багага қатыссыз бәсеке кобінесе онім сапасын котеру, сату жағдайларын жақсарту, сервистік қызметтерді кобейту арқылы жүреді. Сапаны екі бағытта котеруге болады: бірінші — тауардың техникалық сипаттамаларын жетілдіру; екінші — түтынушылар 
қажетгігіне қолайлы кызмет корсету. Өнімнің сапасын жоғарылату аркылы жүретін бағаға катыссыз бәсеке онім бәсекесі деп аталады. Босекенің бул түрі немесе ескі улгіден елеулі айырмашылығы бар, немесе, соның модернизацияланған баламасы болып табылатын жаңа тауар шығару аркылы, салалык нарықтың бір болігіне ие болуды коздейді. Сапаны жақсартуға негізделген бәсекенің кай-шылықтары аз емес. Бір жактан, сапаның жоғарылауы бағаны бүркемелі турде томендетудің жоне откізуді кобейтудің әдісі; екіншіден — сапа деген субъективтік бағалау, сондыктан жарнама жэне коз тартатын буып-оралуы аркылы оны бүрмалауға жоне козбояушылыкка мүмкіндік тудырады. Өнімді откізуді жетілдіру туралы жүретін бағаға катыссыз босеке сату шарттары туралы бөсеке деп аталады. Бул бэсекенің негізінде сатып алушыға жаксарған сервистік кызметтерді корсету жатады: жарнама аркылы тұтынушыға эсер ету, сауданы жетілдіру, сатып алушыларға тауарды олар алғаннан кейін сол тауарды кол-дануына ягни пайдалану процесінде кызмет корсету. 6.3. Бэсекеге осы замандагы козкарастар. Монополдык бағалар жэне нарыктык тепе-тендік механизімі. ХІХғ. аяғы — ХХғ. басында коп еңбектер, «жетілген еркін бәсекелік» экономиканы мақтап, мадақтаған болатын. Сол мерзімде «еркін босеке» және «мүлтіксіз жаксылык» деген түсініктер бір 103/ 



жақтан, екінші жактан монополия мен «экономикалык механизмнің жетімсіздігі», сондай-ақ «монополия» мен «әлеуметтік әділетсіздік» түсініктері бірдей үқсас үғым деп түсінілген болатын. Соңынан «жетілмеген бәсеке» түсінігі экономикалык жетімсіздік деген мағынадан айрылған. Өйткені «жетілмеген бәсеке» теория-сының окілдері монополияны еңбек онімділігінің осуіне, ондіріс шығындарын төмендетуге жеткізетін, жаппай ондірістің болуының шарты деп түжырымдаған. «Жетілмегендіктің» мағынасы тек әлеуметтік жағдаймен байланысты деп түсінілген. Осы заманда «жетілмеген бәсеке» монополияланбаған сектор-ды сипатгау үшін пайдаланылады. П.Самуэльсон монополияланба-ған салаларды «ауру» салаларға жатқызады. Осы салаларда дорежелі ондіріс шығындары жоғары жоне табыстылығы томен үсак капитал орын алады. Монополиялар мен олигополиялардың экономикалык жоне олеуметтік жағынан жетілмегендігін П.Самуэльсон олардың бағаны жоғарылату мен ондірісті кысқартуды тым жиі қолданаты-нымен байланыстырады. Дж.Гэлбрейт жетілметен бәсекеге үсақ бизнес жағдайындағы, немесе XX ғ. бастапкы кезіңдегі «кемелден-беген» монополия түсындағы бәсекені жатқызады. Жетілмегендіктің көрінісі — ол елеулі шығындарға үшырататын қауіп-қатерлер мен болжамсыздықтың мүмкіндігінің тым коп болуы. Бүлар банкрот-тыкка және жүмыссыздықка жиі үшыратады. П.Самуэльсон мен Дж.Гэлбрейт бойынша босеке, осы күнгі монополиялардың кемелденген билігіне кошу жағдайында, жетілген сипат алады. Бүл монополиялар барынша коп пайда табуды емес, 
қауыпты жағдайларды неғүрлым төмендетуді және экономикалык осудің түрақты болуын көздейді деп түжырымдайды осы ғалымдар. 

Қазіргі заманда «жетілген босеке» концепциясы больш, өндірістің жономикалық теориясы жарыкка келді. Мүның үлгісіндегі нарык-тың екі типі аталады: • жеке түтынуға пайдаланатын тауарлар мен қызметтер на-рыгы; • ондіріс факторларының нарығы. Осы нарыктардың өзара байланысы техникалык заң түрінде түжырымдалған, экономистер оны «өндіріс функциясы» деп атай-ды. Бүл заңның моні: кандай болмасын берілген ондірістік шы-ғындарымен (немесе ондіріс факторларының шығындарымен), со-лардың комегімен ондіруге болатын өнімдірдің колемінің арасында технолотиялык озара байланыс болады. Берілген уақыт мерзімінің 104/ 



қандайында болмасын, белгілі ондіріс факторларын жұмсап шыға-ратын онімнің жоғарғы көлемі болады. Фирма, бір жақтан, өз тауарларын жеткізушісі, басқадан — тутынушы және ондіріс факторына сүраныс жасаушы болып табыла-ды. Осымен қатар, жекелеген ондіріс факторларының бағасы оларды 
қолданып ондіретін онімнін физикалық колеміне сойкес пропорци-оналды болуға тиісті. Өндірістің шекті шығындары пропорционал-дықтың коэффициенті болып табылады. Нотижесінде, тепе-тендік нүктесінде ондірілген онімнің оділетті болінісі туады - айырбастың ор мүшесі, иелік ететін ондіріс факторларына жоне озінін ондіріске 
қосқан үлесіне сойкес, онімнің белгілі бір болігін алады. 1. Монополисты бәсеке жагдайыидагы парық багалары. Еркін босеке кезінде баға кобінесе сүраныс пен үсыныстың озара әсерінің нәтижесінде қалыптасады. Монополистік босеке кезінде бүл про-цесс күрделі сипат алады. Монополиялар басым болғанда, стихи-ялык нарыктық реттеу монополиялар мен мемлекет жүргізетін басқарумен үштасады. Егер монополия тауарларды откізуге к у к ы к алса, ол тауарларды мейлінше коп сатып, барынша мол пайда түсіруге тырысады. Бірақ тауардың қосымша бір данасын сату сүраныс қанағатганған сайын бірте-бірте азая беретін табыс океледі. Осы косымша дананы сату үшін бағаны томендету керек, ойткені нарыктың сатып алу қабілеті шектелген болады. Бүл сәтте, моно-полия тауарларды барынша жоғарғы бағамен сатпайды, ол сатудың колемі мен өнімнің бірлігінің бағасының оптималдык үштасуын 
қамтамасыз ететін, сөйтіп пайданын барынша мол көлеміне жеткізетін, бағамен сатылады. Нарықтық босеке моиополиялық багапың шекарасып белгілейді. Жогаргы шегі, монополиялық жоғары пайда алуды қамтамасыз ететін баға дорежесімен жэне ондіріс колемінің аракатынасымен белгіленеді. Монополиялық багапыц томепгі иіегі. Бүл одеттегі пайдадан артық косымша пайда окелмейтін томен баға болады. Монополи-ялық пайданын тауар бағасындағы үлесі монополистің онімдеріне сураныстың икемділігінін колемімен байланысты болады. Осы көрсеткіш Лернердін индексі деп аталады. Бул индекс мына фор-мула арқылы есептеледі: р _ Рпі-Ржб Е " Р ^ ' Мүнда 

105/ 



Pm — монополиялық баға; Ржб - жетілген бэсеке бағасы; Е — ұсыныс икемділігі. 
2. Монополиялық багалар жагдайындагы нарықтық тепе-теңдік механизмі. Нарықтық тепе-теңдіктің механизмінің монополдық баға жағдайында калыптасуына мынадай алғышарттар ықпал етеді: • әр түрлі себептерге байланысты, тауарлар нарығында фирма-монополист түрінде жалғыз ондіруші, немесе бір-бірімен озара келісім шарт жасау арқылы бірнеше фирма-монополистердің бірлестігі пайда болып жоне солардың біртүтас фирма болып орекет етуінің нотижесінде монополия пайда болады; • нарықта осы тауардың коп түтынушылары болады, ал олар-дың эр біреуі жекеленіп нарыктык бағалардың калыптасуына елеулі эсер ете алмайды; • ондіріс жағдайына байланысты фирма - монополистің үлес шығындары елеулі көлемде томен болады, ал ондірісінің көлемі жоғары болады. Осының аркасында фирма босекелестерін нарықган ығыстырып шығарады және осы нарыкты озіне толық каратады; • жекелеген түтынушылардың нарықтық бағаға эсер етуге мүмкіндігі болмайды. Сондыктан олар монополистер үсынган багаға жүгінуге мәжбүр болады. Оз жағынан монополист барынша жоғары пайдамен толык отетін онімдер колемін жэне оның бағасын таңдап белгілейді. Осылардан мынадай методологиялык қорытынды жасауға бо-лады: монополдық нарыкка талдау жүргізгенде тек нарықтағы фирма-монополистің накты іс-орекетімен айналысу керек. Монополдық ситуацияға мемлекеттік органдар жағынан анти-монополдык әдістермен эсер ету жүріп отырады. Әкімшілдік-күкыктық эсер ету түрлері - шаралардың бірінші тобы: • белгілі бір шаруашылык саласында монополияның болуына жол бермеу; • бар монополиялык бірлестіктерді тарату; • монополияларды бірнеше жеке дербес шаруашылыктарға болу. 
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Әкімшілдік-экономикалық осер етудің бағыттары — шаралар-д ы ң екінші тобы: • баға алалаушылығымен айналысатын сатушыларды (ондіріс шығындарымен байланысты болмаса да бағаны жоғарылату) мемлекеттік тәртіпке шақыру: • жарнама арқылы тауарларға фальсификация жасаған саудагерлерді мемлекеттік жауапқа тарту; • нарык жағдайына бірлесіп эсер ету максатпен бүркемелі келісім аркылы контрагенттерге экономикалык емес кысым жа-сауга жол бермеу; Мемлекет жүргізетін экономикалык эсер ету — шаралардын ушінші тобы: • салык саясатының әркилы әдістері аркылы, монополиялар-ды оздері өндіретін онімдерге еркін босекелік жағдайындағы баға белгілеу шараларын қолдануға жугіндіру; • субстит тауарларды (озара алмасатын) шығаруды колдау. Жеке жоне ондірістік тұтынуға арналған тауарлардың коп түрлі болганы монополдықга өндірілген тауарларга суранысты томендетеді; • халыкаралык экономикалык байланыстар жоне импортты өсіру арқылы нарыкты кеңейту, ғылыми жоне технологиялык білім тарату. Табиги монополия. Кейбір салаларда жеке ондіруші монополист болады, ол баска бірнеше өндірушілерге карағанда онімді аз шы-ғындар жүмсап шығарады (ғаз, мүнай, алтын ондірістері) — бүл табиги монополия. Осындай салалардағы монополдыкты жойып демонополизация жүргізу, өнімге кететін шығындарды күрт өсіріп, бағаны жогарылатып, жалпы еңбек онімділігін томендетуі мүмкін. Бұндай демонополизация жүргізу тиімді болмайды. Демонополизация туралы әңгіме болғанда есте болатын бір жағдай: барлык дамыган елдерде шығарылған онімнің басым кобі өте үлкен кәсіпорындарға келеді. Мысалы, АҚШ - д а өнеркәсіп саласында шешуші рөлді 200 ірі корпорациялар аткарады. Кіші-гірім кәсіпорындары туралы жеке айткан жон: корпорацияларға карайтын кәсіпорындары ондірістік кешендердін негізін кұрайды. Осы кешендер маңайында қаптаған кіші-гірім косіпорындары бо-лады. Олар осы корпорациялардың үсак күралдарға деген кажетгерін камтамасыз етеді. Заң жузінде осы үсақ кэсіпорындары оз алдына жеке шаруашылык болганымен акикатында олар корпорациялар-дан тәуелді болады. 107/ 



7 тарау. Э К О Н О М И К А Л ЫҚ Ж Ү Й Е Н І Ң Ө З І Н - Ө З І РЕТТЕУІ Ж Ә Н Е Н А Р ЫҚТ ЫҚ ТЕПЕ-ТЕҢДІК. 7.1. Макродәрежедегі экономикалык тене-тендіктін үлгілері. Экономиканың озін-озі реттеуі тепе-теңдікпен тікелей байла-нысты болады. Экономикалык агенттердің біреуіде өзінің қарамы-ғындағы құралдың комегімен экономикалык тепе-теңціктің бол-мысын озгертуге ынталы болмайтын жағдай тепе-теңцік жағдайы деп аталады. Итальян экономисі В.Парето (1848-1923 жж.) опти-малдықтың принципін ашқан: жекелеген адамдардың жаксы омір кал-жағдайға тырысуының нотижесі, коғамның баска мүшелерінің хал-жағдайын томендетпесе,онда бүл барынша жақсы түрмыс хал-га, немесе, жалпы жақсы омірге жетудің шарты болып табылады Автордың түжырымдауы бойынша осы принцип орындалу үшін шектелмеген босеке болу керек. Классикалық нарық жағдайын-дағы жалпы экономикалык тепе-тендіктің теориялық түңғыш үлгісін Швейцария экономисі Л.Вальрас (1834-1910 жж.) жасаған. Осы үлгі форма жағынан макроэкономикалык болса да, мазмүны жа-ғынан тауарлардың жеке өндірушілері мен түтынушыларының нарықтағы әрекеттерін сипаттайтын микроэкономикалык корсет-кіштерте негізделген үлгі болып табылады. Вальрастың үлгісі жекелеген op тауардың сүранысы мен үсынысының тендігін жүзе-ге асыратын тепе-теңдік бағаларды қолдануға негізделеді. Экономикалык әдебиетге тепе-теңцік жеке, жалпы, накты деп болінеді. Жеке тепе-теңдік - бүл тауарлардың индивидуалдық нарығында қалыптасатын тепе-тевдік. Жалпы тепе-теңдік - бүл еркін босеке заңының негізінде барлык нарықтық процестер күрган, біртүтас озара байланысты жүйе болып табылатын тепе-тендік Нақты макроэкономикалық тепе-теңдік - нарықтың жетілмеген босеке жағдайында және нарыққа сыртқы факторлар эсер ететін ситуацияда калыптасқан тепе-тецдік. Макроэкономикалык тепе-тендіктің коптеген үлгілері болады Ф. Кенэнің (1694-1771 жж.) «Экономикалык кестесі». Кенэ түңғыш рет үдайы ондіріс процесі мен коғамдык жиынтық өнім аиналымына жалпы талдау жүргізген. Ол барлық қоғамды үш танка бөледі: фермерлер табы - бүл өсімтал тап (ауыл шаруашы-лығына барынша катынасатындар); иемденуші, меншік иелері табы (дворяндар , дін б а с ш ы л а р ы , ч и н о в н и к т е р , король оз ін ің комекшілерімен); онімсіз тап (ауыл шаруашылығымен айналыс-пайтындар, меншік иелеріне жатпайтындар). 108/ 



Ф.Кенэ саяси экономия тарихында түңғыш рет жиынтык коғамдык өнімнің үдайы өндірісі мен айналыс процесіне талдау жүргізген.Ол елдегі ондірілген дайын онім айырбас аркылы калай бөлінетінін жоне осының нәтижесінде өндірістін үзілмей кайталап жалғасып жүріп отыруының шартгары калай жасалатынын корсетеді. Ф. Кенэнің "Экономикалык кестесінің" шарты бойынша үдайы ондіріс процесі бес актіден түрады. Таптар арасындағы айналыс процесінің нәтижесінде 3 млрд ливрге ауыл шаруашылык онімдері жоне 2 млрд ливрге онеркосіп заттары откізіледі. Ондіргіш таптың 
қолында қалған 2 млрд ливр түратын онімді осы тап түқым жоне тамак үшін жасалған шығындарды отеу үшін пайдаланады. К.Маркстің жәй және улгаймалы удайы ондіріс схемалары. Ол барлык коғамдык үдайы өндірісті екі болімшеге боледі: I болімше - күрал-жабдыктар өндірісі, II бөлімше — түтыну заттарының ондірісі. I 4000C+1000V+1000 m = 6000 II 2000C+500V+500 m = 3000 I мен II болімше арасындагы айырбас когамдык онімді откізудің үш шартының негізінде жүреді. Бірінші шарт: I (1000V+1000m)=II 2000С. Бірінші болімшеде жанадан жасалған онім, II болімшенің түты-нуға тағайындалған түракты капиталына тен болуға тиісті. Екінші шарт: I (4000С+1000V+1000m)=I 4000С+ІІ 2000С I болімшедегі онімдердің жиынтығы, I жоне II болімшелерде түтынылатын түрақты капиталға тең болуы керек. Үшінші шарт: II (2000C+500V+500m)=I (1000V+1000m)+II (500V+500m). II болімшенің онімдерінің колемі, I мен II болімшедегі жүмысшы-лар мен капиталистердің жеке қажеттіктерін канағаттандыруға та-ғайындалған түтыну заттарының онімдеріне тең болуы керек. 3. Капиталдыц органикалық қурамыныц озгеруіпе байланысты В. И. Ленин жасаган капиталистік улгаймалы үдайы ондіріс схема-лары. Ол К.Маркстың схемаларын колданып, техникалык прогрестің осерімен есептесе отырып, талдау жүргізді. В.И.Ленин I болімшені opi карай екіге болді — өндіріс қүрал-жабдыктарын ондіру үшін ондіріс қүрал-жабдыктарын ондіру жоне түтыну заттарын ондіруі үшін өндіріс күрал-жабдыктарын ондіру. Осылардьщ динамика-109/ 



сын талдап В.И.Ленин мынадай корытындыға келді: техникалык прогресс нотижесінде капиталдың органикалық құрылымының бірінші жылгы 4:1 ден тортінші жылы 5:1-re дейін оскенінде, жалпы қоғамдық онім төртінші жылы 20% ості, оның ішінде тұтыну заттары 6%-ке, тұтыну заттарын өндіретін қүрал-жабдық-тардың ондірісі 9,5%-ке, күрал-жабдыктарды өндіру үшін күрал-жабдықтар өндірісі - 36,7%-ке өскен. Л.Вальрастың еркін босеке заңының орекет етуінің жагдайын-дагы жалпы экономикалық тепе-теңдік улгісі мынадай тур алады: т п 
;=1 j=\ үсыныс сүраныс Формула былай оқылады: ақшалай есептелген түпкі онімдердің жалпы үсынысы, өз иесіне барлық ондіріс факторлары экелетін табыстардың жиынтығы түріндегі жалпы сүранысқа тең болуга тиісті. Тек сүраныс пен үсыныстың тепе-тендігі ғана емес, нарықтык 

қатынастар мүшелерініц тең әл-ауқаттылығы қамтамасыз етілгенде, тепе-тендік орнады деуге болады. Осындай болмыс барлық нарық мүшелерінің ол-аукаты жоғарылағанын корсетеді. В. Леонтьевтің «шыгындар-шыгарылым» улгісі. ВЛеонтьев Л.Валь-растың макроэкономикалык тепе-теңдік идеясын колдана отырып, «шығындар-шыгарлым» деген салааралык баланс қүрды. Салааралық баланстың шахмат түрлі қүрамы, осы баланстағы жағдаіілардың бір-бірімен тепе-тендікте болуын қамтамасыз етеді - аттас жолдар мен бағаналардың жиынтығы бір-бірімен тең болады: п п = Е х у i=J і=1 у=1 Салааралык балансты қолданып тепе-тендіктін мына түрлеріне жетуге болады: Салалық тепе-теңдікке, мысалы, 1 саладағы: 
/=1 j=\ по/ 



яғни, 1 саланың шығындарының есеп-шоттарының сомасы, осы саланың онім шығару есеп-шоттарының сомасына тең болады. Салааралық тепе-теңдікке, мысалы, ондеу мен казып (кен) шығаратын салалар арасындағы: 
Х 3 2 Р 3 = Х 2 3 Р 2 ' яғни, 2 салаға 3-ші саланың онімдер үсынысының жинағы, 3-ші саланың 2-ші салалың оніміне сүранысының жинағына тең болады. Жоспарлы экономикада тепе-тендік басқа заңдармен белгіленеді. Жоспарлы шаруашылық жүйесінде негізгі экономикалык байланыс сауда мәмілесі екі жеке меншік иелері арасында емес, мемлекетпен ж ә н е о ғ а н б а г ы н ы ш т ы ш а р у а ш ы л ы к с у б ъ е к т а р а с ы н д а (өндірушілермен немесе түтынушылармен) пайда болады. Баға мем-лекет тіркеуінен өтеді, ал осы тіркелген баға сүраныс пен үсыныс-тың тепе-тендігін көрсетпесе, онда тапшылық туады. Осы инфор-мация мацызды, бірак жоспарлы шаруашылықтағы тепе-теңдік механизмінің орнауын түсінуге жетімсіз. Экономикадағы тепе-тендіктің жалпылама түрі - ондіріс пен түтынудың тепе-теңцігі. Тек нарык шаруашылыгында тепе-теңцік нарықтық багага негізделген сүраныс пен үсыныстың тепе-тендігі формасын алады. Ал баға тіркелген болғанда жоспарлы шаруашылыкта мемлекет (экономикалык орталык) ондіріс пен түтыну арасында тепе-тендікті калай орнатады? Жоспар жағдайында икемді нарыктық бағаның орнына ондіріс пен түтынудың колемі келеді, накты тауарлардың орнын онімнің номенклатурасы басады. Ал тауарлык келісім (тауардың тауарға не-месе тауардың акшаға айырбасы) мүлде басқа механизммен алмас-тырылады. Бүл механизмнің мазмүны: онім колемі номенклатураға айналып ыдыратылады жоне номенклатура онім көлеміне айналып біріктіріледі. Бүл қалай жүреді? Айтайық , экономика оте жабайы - бунда жалгыз ондіруші А жоне жалғыз түтынушы Б. Экономикалык орталык О өндіріс пен түтынуды тендестірігі отырады. Процесс былай жүреді. Түтынушы Б орталық маған 20 мың теңгеге А онімі керек дейді. Орталык Б тапсырмасының дәлелді екенін тексереді. Баска жактан ондіруші А орталықка мен 20 мың 111/ 



теңгеге А он ім ін ондіре аламын деп хабарлайды. О р т а л ық ондірушініңде хабарының дәлелді екенін тексереді. Осыдан кейін орталық жоспар балансын жасайды, бүның бір жағында А онімінің ондірісі, екінші жағында түтыну көрсетіледі. Біздің осы идеалдық мысалымыз сәтті болып жоспар баланстантып экономикалық тепе-теңцік орналсын. О А 

7.1. суретте А онім жоспардың номенклатурасы; 20 мың теңге — өндіріс пен түтыну көлемі. Тіркелген баға баланстау процесінде басты емес, туынды рол аткарады. Ал көлемнің және номенклатура-ның ыдыратылуы мен біріктірілуі қандай? Бүндай жабайы кестеде бүлар жаңа ғана пайда болған, қалып-тасып келе жатқан түрде орын алып отыр. А өнімінің біріктірілген колемі 20 мың теңгеге тең. А онімінің жеке өндірісі көлемін (20 мың теңге) және жеке түтыну көлемін (20 мың теңге) орталық есептегенде, ол осымен бірге А онімін екі қүрамға — ондіріске жоне түтынуға ыдыратқаны болады. Ал о р т а л ық баланстап өндіріс пен түтыну көлемін теңестіргені, бүл осы шамаларды біршама қылып біріктіргені, агре-гаттағаны - А онімінің колеміне. Накты шаруашылықта номенклатуралық миллиондаған пози-циялар ондіріледі жоне түтынылады. Бүндай номенклатураның ондірісін және түтынуын бақылауды бюрократия неғүрлым жан-жақты, казымырлап жүргізген сайын, жоспарлық шаруашылықтын тегіе-тендігі жетіле түседі. Қашан болмасын ыдыратуға ілікпей қал-1 1 2 / 



ған, шамасы өте аз болса да, номенклатураның көлемі жок болып кетпейді. (7.2. сур.) О А 
20000 20000 1) идеалдық арақатынас 
18000 22000 2) А жэне Б негізделген арақатынас 
22000 18000 3) Орталық белгілеген аракатынас 

/ А Б \ 7.2. Сур. 72 суреттеге ситуацияда А өніміне Б кажеггігін орталык толык тексере алмайды. Осыны пайдаланып А өзінің өтінімін 2 мың тең-геге осіріп жібереді. Осы сияқты өндіруші Б өзінің мүмкіндіктерін 2 мың теңгеге азайткан. Ал орталык басқа жағдайға байланысты Б-ның тапсырмасын 18 мыңға дейін төмендеткен, ал А өндірушіге жоспар 22 мың теңгеге көлемінде бекітіледі. Түпкілікті жоспар ва-рианттардың біріншісімен де, екіншісімен де, үшінсімен де балан-сталуы мүмкін. Бірак осы варианттардың барлығын біріктіретін жал-ғыз жағдай — ол тапшылык. Бірінші жағдайда ондірушіге 22 мың теңге керек еді, оған тек 20 мың тенге берілді. Екінші жағдайда жоспарланған 22 мың теңге берілді, ал А-ның тек 18 мың теңгесі ондірілді. Сонымен, жоспарлы шаруашылықта тагішылык тепе-тендік еместіктін ерекше формасы болып табылады. Номенклатуралык ба-кылау толык, жан-жақты болған сайын, тапшылык азая түседі. Бірак 8-2303 113 



түпкі негоден орын алған мүмкіндік ретінде, тапшылық жоспарлы экономикаға қашан болмасын тән болады. Осы болімде экономикалық жүйенің тепе-тендікте кызмет ету моселесі туралы әр түрлі мектептердің позицияларымен таныстык. Бағыттарының алшактығына қарамастан, барлық авторлардың бір ауыздан мойындайтыны ол - тауарларға жиынтық үсыныс және жиынтык сүраныс тең болғанда, жалпы тепе-теңдік орнайды. 7.2. Микродәрежедегі нарыктық тепе-тевдіктің осы замандагы үлгілері. Жоғарыда каралған макродәрежедегі жалпы тепе-теңдік эко-номикалык жүйенің идеалдық болмасын сипаттавды. Ақиқат өмірде нарықтық тепе-тендік бүзылып отырады. Микродәрежедегі нарыктық тепе-теңціктің осы замандағы үлгілерімен танысайық . Өрмек түрлес үлгі. Бүл көпке белгілі үлгі. Мәні: баға тепе- ' тендік болмыстан ауытқығанда, нарықта сатылатын тауарлардың саны мен бағасы тербеледі. Тербелу нәтижесінде сүраныс пен үсыныс арасында тепе-теңцік орнайтын жағдай пайда болады. 

Вальрастікі емес үлгі Өрмек түрлес үлгіні графикалық талдау мынадай корытынды жасауға мүмкіндік береді: • егер үсыныс қи с ы к сызығының еңкею бүрышы сүраныс кисык сызығының еңкею бүрышынан шүғыл болса, тепе-тендік түракты болады; • егер сүраныс қи с ық сызығының еңкею бүрышы үсыныс 
қисык сызығының еңкею бүрышынан шүғыл болса, тепе-тендік түраксыз болады, бағаның оте катты тербелуі орын алады; 114 



• егер еүраныс қисық сызығы мен үсыныстың еңкею бүрыш-тары тең болса, баға тепе-тендік болмысы маңайында үдайы тер-белуде болады. Валърастікі емес қатаң бағалар болатын үлгі. Бағаныц қүрылу үлгісі ол икемді болады деген жорамалдауға негізделеді. Нарық -тық тепе-тендіктің бүзылуы бағаны озгерту аркылы, немесе, откізуге үсынылған тауарлардың санын озгерту арқылы жойылады деп жорамалдауға болады. Бірінші жорамал Вальрастык бағытка тон, екінші — кейнстікке тон. Бүл үлгі тепе-тендік болмысты орнату тек баганы озгерту аркылы гана емес, ондіріс колеміне баганы сүраныска үйлестіру максатпен, бакылау еңгізу аркылы да камтамасыз етіледі деп түжырымдайды. Кезекші үлгісі. Багалар мемлекет бақылауында болса, олар үзак мерзім озгермеуі мүмкін. Мүндай жагдайда сүраныс пен үсыныс-тың кандай болмасын тербелуі, тауарлардыц тапшылыгына, неме-се, олардың отпей жатып калуына океліп согады. Айталык, алгаш-кы мемлекет белгілеген бага тепе-тендік бага болсын. Түрлі себеп-терге байланысты сүраныс оссін дейік. Бага түракты болып қалса, бүл жагдайда тапшылык пайда болады. Енді, тепе-тендік орнату үшін үсынысты кобейту керек, немесе, тапшы болган тауарларды түтынушылардын арасында карточка жүйесін енгізу аркылы, не-месе, нарықтық тепе-тендікті кезекпен сойкестікке келтіру аркы-лы рационалды жолмен болу кажет. Кезек дегеніміз түтынушы-лардың тауарды сатып алуга жүмсайтын шыгындарының екі болікген түратынын корсетеді: тауарға акшалай түрде белгіленген бағадан жоне кезекте түргандыктан туган шыгындардан. Кезекте түрған-дықтан келген шыгындарды, сол кезекте түрганда кеткен уақытта пайдалы еңбек жасалганда түсетін табыстар шамасымен олшеуге болады. Осыган байланысты мынадай түжырымдартуады: «үзын кезектен горі кымбат бага жаксы», «кымбат бага кезекті кыскар-тады». Қарсыластар: «кымбат баға хал-аукатты томендетеді». Осы түжырымдардың екеуі де дүрыс болуы мүмкін. Коп адамдар, өзгерістер кандай болмасын, егер олардың нотижесінде үткандар-дың байлыгының осуі, үтылгандардың байлыгының шыгындары-нан артык болса, онда осындай өзгерістер тиімді, үнамды деп саналады. 
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Мемлекеттіқ кірісу жагдайындагы нарықтық тепе-теңдік улгісі (кезекші улгісіне қосымша). Егер нарықтық жағдайда мемлекет тауарлардың бағасын тепе-тендік дәрежеде белгілемесе, онда ар-тыкшылық , немесе, тапшылық болуы күмәнсіз. Егер баға тепе-тендік дәрежесінен жоғары белгіленсе, артық -ш ы л ық пайда болып, тауарлар қоймаларда қалып қояды. Бүл сатуды және сатудан түсетін ақы мөлшерін азайтады. Сондыктан мемлекет фирмалардың табыстарының азайуымен байланысты, олар-д ы ң косымша жүмсалған шығындарын өтеуге мәжбүр болады. Осы моселені шешудің ең жабайы жолы: артык тауарларды мем-лекет озі сатып алады. Осылай экономикалык тепе-тендік орнай-ды. Керісінше жағдайда бага тепе-тендік дәрежеден томен белгіленеді. Нотижесінде тапшылық туып отелмеген сүраныс кобейе түседі. Мүндай үнамсыз жағдайды жою мақсатымен мемлекет озінің 
қаражаттарын пайдаланып тапшылықты болдырмау үшін, мысалы, импортты кобейтеді. Мемлекет озіне қосымша тауарды жеткізуші кызметін жүктейді. Осылайша тапшылық жойылады, экономика-л ы к тепе-тендік орнайды. Осы замандағы батыс экономикалык әдебиеттері озін-озі реттейтін жүйе болып нарықтың кызмет етуін, нарыктык катына-стар субъектілерінің экономикалык іс-эрекеттерінің рационалды-лығымен долелдейді. Олардың әрекеттерінің рационалды түрде жүруі, ынталар мен кажеттіктерді камтамасыз етудің оптималдық одістері аркылы жүзеге асырылуынан корінеді. Фирмалар оздерінің табыстарын кобейтуді коздей отыра сонымен бірге, «корінбейтін 
қолдың» катысуымен, қоғамдық ынталарды да канағаттандырады. Фирмалар онімдердің осы колемін ондіру үшін алдыңғы катарлы технологияны, ондірісті үйымдастырудың қолайлы әдістерін қол-данады. Олардың осындай орекеттері жеке бастарының табысқа жетуіне, шығындарын үнемдеуіне жол аша отырып, сонымен катар, жалпы коғамның байлығының молаюына ат салысады. Осылайша, нарықтық жүйе мүмкіндік тудырған жеке адамдардың оз басының табысты коздейтін эрекеттері түбінде бүкіл коғамньщ кажеттерін толығырақ камтамасыз етуге жол ашады. «Корінбейтін кол» түрінде орекет ететін озін-озі реггейтін экономикалык жүйе, бір жағынан, экономикалык жүйені үйым-дастырудың формасы болып, екіншіден, шаруашылык жүргізу әдісі болып табылады. Озін-озі реттеуді уііымдастыру формасы. Бүның негізін на-рыктык жүйе күрайды. Осы форма меншіктін сан алуан формала-116 , 



рына, шаруашылық жүргізудің коп түрлі үйымдастыру-күкықтык формаларына, коп салалы нарықтык инфрақүрылым жүйесіне не-гізделеді. Өзін-өзі реттейтін нарыктык жүйе әлеуметтік-экономикалык еркіндігі бар шаруашылык субъектілерінің күрылуын талап етеді. Осымен катар, ол орекетгерін бір-бірімен тікелей, немесе, жанама түрде корінетін экономикалык ынталардың келісімді, озара тоуелді болуын тілеп жүргізеді. Нарықтық экономиканың субъектілерінің осындай жағдайы, объективтік түрде коғамдык енбек болінісінің ногижесі болып табылады - бүл бір жақтан, шаруашылык жүргізуші субъектілерді еңбек етудін түрлеріне сойкес бір-бірінен алшактатып боледі, экономикальж, орекетгер жагынан оңашаланған ондірушілерді калыптастырады. Екінші жақтан, еңбек болінісі ондірушілер ара-сында түрақты функционалдык озара байланыстар түдырады, сатып алу - сату түріндегі эквивалентгікке негізделген айырбас процестерін келістіреді. Осы методолошялык болмыс нарыктык экономиканың дамуы-мен байланысты болатын, бүданда терен процестің теориялык негізін 
қүрайды. Осының табиғи дамуы екі карама карсы тенденцияга: орга-лыктан тепкіш және орталыкка тарткыш тенденцияларға негізделеді. Бірінші, ортальж.тан тепкіш тевденция қогамдык енбек болінісі процесіңде пайда болған, жабайы оңашаланган ондірушілерді үсак тауарлык ондірісінің монополистік бірлестіктер түрін алған ірі шаруашылык субъекгілеріне айналдырады. Бүлар ондіргіш күштердің дамуының жоне олардың бір-бірімен босекелесуінің нәтижесінде пайда болады. Екінші, орталықка тарткыш тенденция қоғамдык еңбек болінісі ар-касыңда күшейген функционаддық озара байланысіарға негізделе огырып, интеграциялык сипатгамалары бар, op түрлі процестерден түрады. Озін-озі реттейтін жүйенің ишруашылық жүргізу әдісі босекелік және интеграциялык процестердің әрекеттеріне негізделеді. Бүл нарыктык экономикалык дамудың екі қарама қарсы тенденциясы болып табылады. Шаруашылык жүргізудің одісі ретінде, босекелестік, тауар ондірушілердің іс-кимыл процесіндегі бір-бірімен сайысы түрінде корінеді. Интеграция ондірістік-шаруашылык орекетгердің функционалдык озара байланыстар келісімдері аркылы жүріп оты-ратынын сипаттайды. Босеке ондіріс көлемін кобейту, сату-откізу нарыктарын кеңейту, шикізаттар мен материалдар коздерін иелену үшін сайыс, тартыс түрінде жүреді. Ал интеграция онімдерді ондіру жоне откізу процесінде нарыктық субъектілердің шаруашы-117/ 



лық жүргізу жағдайларының бір-біріне эсер етуіне, сонымен қатар, капиталды қолдану сферасында келісімді іс-қимыл жасау кажеттігіне негізделеді. Бәсеке тауар өндірушілерді бір-бірінен алшақтандыра-ды, бөледі. Ал интефациялық процестер ондірістік, ғылыми-тех-никалық және т.б. сфераларда ассоциациялар, одақтар, бірлестіктер пайда болуына жол ашады. Бәсекелестік жэне интеграциялық , қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі заңының корініс формасы ретінде, нарықтық экономиканың өзін-өзі жылжытуының, өзін-өзі реттеуінің ішкі көзі болып табылады. Нарықтық қатынастардың дамуы барысында интеграциялық процестерде қолданатын шаралар: • ондірісті үйымдастыру саласында жекелеген фирмалар өндірісгің, ғылыми-техникалық және олеуметгік даму мүмкіндікгерін молайтуды коздеп, ассоциация болып бірлеседі. Акцияландыру жүйесі меншік иелерінің арасындағы бөсекеге байланысты пайда болды. Бірақ , ол демократиялық негізде нарықтық экономика-н ы ң тәуелсіз субъектілерінің интефациясын тудырды; • мемлекеттік реттеу саласында бәсеке жэне өндірісті моно-полияландыру процесінде, өндірушілердің орекеттерін шектеуді коздейтін шарттар жасалып қолданылады. Мемлекетгік ретгеу жүйесі тауар ондірушілер арасындагы бәсекелестіктің нәтижесінде пайда болып отырған кәсіпкерлік іс-қимылды заңды түрде регтеудің негізін қүрды. Осы жағдай тауар ондірушілерді «еркіндік аумақ-пен» қамтамасыз етеді, осы аумақ ішінде олар оздерінің бэсекелестеріне ықпал жасай алмайды; • айырбас саласында маркетинг концепциясы қалыптасты. Ол бәсекелестік күрес әдістерінің даму нэтижесінде пайда болды жэне бірте-бірте ондіріс пен түтыну сфераларының интефациясына эсер ету механизіміне айналды. Осы жағдай тәуелсіз ондірушілер мен түтынушылардың ынталарының келісімді болуына негізделеді; • еңбек ресурстарын пайдалану саласында халыкты жүмыспен 
қамту жүйесі жасалады. Бүл кәсіпкерлер мен жалдамалы жүмыс-керлер арасындағы бэсекенің нәтижесінде пайда болады. Осылай-ша, халықты жүмыспен қамту жүйесі әлеуметгік бағытталған нарыктық экономиканың қүрамды бөлігіне айналады. 

Қорьггынды ретінде мына моселені айта кетейік: даму процесінде нарықтық экономика озі іс-әрекетіне тон негативтік жағдайлардан 118/ 



күтыла алмайды. Осыған үдайы ондірілмейтін ресурстарды пайда-ланумен, қоршаған ортаны қорғаумен, бүкілхалыктык байлықты (ормандарды, балықты, тағы жануарларды) пайдалануды ретгеумен байланысты мөселелер жатады. Интеграциялык процестер бәсекелік саиыс болып түрған жағдайда эсер ететін тенденция болып қана табылады. Осы процестер озін-озі регтейтін жүйе болып табыла-тьш нарықтық экономиканың түрақтылығын ныгайтуға комектеседі. 7.3. Өзін-өзі реттейтін нарықтық жүйеиің механизіміидегі экономикалык реттеушілер. Осы замандағы нарыктық экономикаға белгілі ішкі тәртіп тән және ол белгілі заңдылықтарға тәуелді болады. П.Самуэльсонның аитқанындай, босекелік жүйе еріксіз үйлестірудің күрделі жүйесі Өзін-өзі реттеудің ең жабайы әдісі - байқау жәие қателесу жуиесі. Бүған тек экономикалык жағынан оте мықтылар мен енбек сүйгіштер шыдайды. Мүнда шешуші ролді капиталдың болуы атқарады. Жағдайы мыкты фирмалардың тиімді техника жаңа технология пайдалануға мүмкіндігі мол болғандыктан, олар өндірістщ жоғары нотижесіне ие болады. Бұл баска фирмалардың нарықтан кетуіне экеліп соғады, ондірістің колемі азаяды, сүра-ныс пен үсыныс арасында тепе-теңдік болмысы туады. Бірақ нарықтық жүйенің осындай тепе-теңдігі тек анда-санда болып түрады, түрақты болмайды жэне оның белгілі шегі болады. Туып түратын ауытқулар тепе-теңдіктің жаңа дәрежесін іздеуді, байқау мен қателесудің жаңа сериясын колдануды тілейді. Өзін-озі реттеу механизмінің келесі экономикалык тетігі -экономикалык сайысқа және тиімді шаруаиіылық етуге қабілетсіз кэсіпорындарының қулдырауы. Нарыктык экономика жоғары дамы-ған елдерде бүндай косіпорны заңды түрде банкрот деп жарияла-нады. Кәсіпорынның мүліктерін сату арқылы оның қарыздарынан күтылу мүмкін болған жағдайды банкроттық дейді. Мүлік ашық сатылуға түсуі мүмкін, немесе оны үжым сатып алады. Кейінгі жағдайда кәсіпорнының мүлкі үжымның меншігіне айналады. Шетелдердердегі банкроттық туралы зандар op түрлі мақсат-тарды көздейді: • Үлыбританияда банкроттық , оған үшыраған косіпорын-дарының мүлігін сатып, несие берушілердің карызынан күтылуды талап етеді; 119/ 



• АҚШ - т ы н банкроттық туралы зандарының мақсаты: қиын жағдайға ұшыраған компанияларды қолдап, оларға шаруашылық дербестікке жетуге көмек беруді көздейді; • біздің елде соңғы жылдарға дейін банкроттық тәжірибесі болмаган. Өнімдері мемлекеттік жоспарға енгізілген, өзін-өзі ақта-майтын кәсіпорындар, жоспарлы түрде өзін-өзі ақтамайтын 
қәсіпорындары деп аталған жөне олардың шығындары жоспарлы дотациямен (қосымша қаражат) отеліп отырған. Өзін-озі ақтамау кобінесе онімге белгіленген бағаның томен болуының нәтижесінен туған. Нарықтық жағдайда банкроттық озін-озі реттеудің нарык-тык механизмінің қүрамды элементі болып табылады. Нарықтык жүйенін озін-озі ретгеуінің орталык, түйіні — бэсекелік баганың қурылуы. Өзін-озі реттеу механизмінде бағаның қүрылуы-ның нарықтық жүйесі, тауарлар мен қызметтердің болуы туралы, оларды ондіру шығындары туралы, технология дәрежесі туралы, осымен қатар белгілі экономикалык нәтижелерге жету үшін іс-әрекетгерді шаруашылықтың қандай саласында қолдану туралы мол жоне ықшамды информация тарату кызметін аткарады. Бәсекелік бағаны қолданатын тепе-тендік нарықтык механизмнің үлгісі ерекетгерін былай жүргізеді: егер нарыкта кейбір тауарлардың үсы-нысы оларға сүраныстың шамасынан артық болса, онда осы тауар-дың бағасы томеңдейді. Бүл ондірісті қысқартып үсынысты азай-туға түрткі болады. Бағаның котерілуі үсыныстың жетімсіз екенін корсетеді. Жоғары бага осы тауардың ондірісі мен үсынысын кобейтуге дем беруші болып табылады. Макродорежеде озін-озі реттеудің тиімді механизмін Д.Кейнс үсынған. Ол тепе-теңдіктің нарықтық механизмін қаржы тетік-терін қолдану арқылы, несие-ақша мен салық саясатын пайдалану-дың комегімен тузетіп отыру қажет деп долелдеді. Кейнстің зерттеуінде ретгеу объекгісі сүраныс емес, жиынтық үсыныс бол-ды. Кейнс бойынша, инвестициялык процеске бакылауды, бір жақтан, оның инфляция дәрежесіне эсер ете алатын салада, екінші жақтан, жүмыспен камту, жүмыссыздык дәрежесіне эсер ете ала-тын салада, жүргізу керек. Сойтіп, экономика үшін тек осы мәселелер оте маңызды екені жэне оларға экономикалык эсер ету аркылы ғана түракты даму камтамасыз етілетіні айқындалды. 120/ 



Нарыктык экономиканың озін-озі реггеу механизмінің негізін босеке күрайды. Бірақ даму процесінде босеке озінің карама қарсы-лығы — монополизмді дүниеге океледі. Бүл босекенің орталықта-нуға, шоғырланута алғышарт тудыруымен қатар, осының негізінде моноиолиялык бірлестіктердің пайда болуымен байланысты. Тек монополиялар ондіріс масштабының осуі арқылы барынша жоғары үнемділікті қамтамасыз етеді; ғылыми-техникалык саладағы жетістіктерді зертгеп, оларды ондіріске еңгізу туралы ізденістер жүргізуге материалдык мүмкіндіктер жасайды; квалификациясы жоғары жүмысшы күшін жүмыска тартады жоне ондірісті үйымда-стырудың жетілтен формаларын қолданады. Осымен катар монопо-лизм баға күру механизмі арқылы негативтік процестер түдырады: ғылыми-техникалық професс пен жаңа технологияларды қолдануға тоқырау жағдайларын тудырады; монополиялық баға арқылы когам-ның табыстарын оз пайдасына аударуды; коғамда олеуметтік оділетсіздіктің пайда болуын жэне т.б. тудырады. Осындай жағым-сыз жағдайлар нарыктык жүйенің қызмет етуінің күкыктык шарт-тарын мемлекеттік ретгеудің комегімен жасау аркылы жойылады. Олар бөсекелік бағаны бүзатын салалардағы монополизмге шек кояды. Біздің елде монополизмнін дорежесі жоғары. Монополизмнің екі ерекше түрі бар: • ондірістік монополизм. Бүл монополизм жағдайында белгілі бір о н і м н і ң барлығы с о й к е с саладағы ірі жоне оте ірі кәсіпорындарында шығарылады; • ведомстволық монополизм. Бүл монополизм жағдайында тауарлар мен қызметгерді тікелей ондірушілердің қүкықтары, оларды баскаратын күрылымдарға тапсырылады. Кейбір экономистер монополизмді жою үшін ірі косіпорын-дарды коптеген үсақ ондіріске болуді жөн санайды - орбір ірі кэсіпорнының негізінде 20-30 дербес ондірістер үйымдастыру ке-рек дейді. Ал бүрыңғы Совет Одағында 50 мыңға жуык ірі косіпорындар болды. Олардың эркайсының орнына 20 дербес ондіріс келсе, онда шамамен 1 млн. кәсіпорны гіайда болады. Баршаға мәлім: қазіргі нарыкта 25 млн. артык аты бар тауарлар үсынылады. Енді осындай нарықка миллион «тенкүкықты» дербес субъектілер кызмет етсе, онда мүндай нарық озін-өзі үйымдасты-рып реттей алуы мүмкін болмайды. Әлемдік тожірибе мына жағ-121/ 



дайды керсетеді: негізгі «теңкүқықты» ондірушілердің саны бір мыңның маңайында болса (одан аспай) нарық өзін-өзі реітей алады. Мысалы, әр түрлі болжам бойынша, АҚШ-да ірі концерн мен корпорацияның саны 500-ден 1000-ға дейін екен. Жүздеген мың кішігірім косіпорындар осы ірілердің маңайында топтасып, соларға қызмет етеді. Осы жағдайдан мынадай қорытынды жасауға болады: біздің елде н а р ық жүйес іне оту кезеңінде алып косіпорындардың негізінде ондаған ірі қаржы-онеркәсіп корпора-цияларын күру керек. Осылардың маңайында, көбінесе осыларға кызмет ететін коптеген кішігірім ондірістер үйымдастыру қажет. Тағы да: бір косіпорында ондірілетін біраттас өнімдердің колемі ондірілетін осы өнімнің жалпы көлемінің 33%-нен аспауы керек. 



IV БӨЛІМ. МИКРОЭКОНОМИКА. ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ 8 тарау. ФИРМА ТЕОРИЯСЫ. 8.1. Кәсіпкерлікті үйымдастырудын негізгі формалары. Фирма нарыктык экономиканың негізгі экономикалык агенті. Бір немесе бірнеше косіпорыннан түратын, пайда табу үшін тауар мен кызметтер жасап шығаруға ресурстарды пайдаланатын үйым-ды фирма деп атайды. Фирмаларды жіктеу үшін ор түрлі көрсеткіштер колданылады, олардың мацыздысына меншіктіц фор-малары жоне фирманың колемі жатады. Меншіктің формасына сойкес фирмалардың немесе косіп-керліктің үш түрін атап кетуге болады: • индивидуалдык немесе жеке косіпкерлік; • серіктестік немесе партнерлік; • корпорация (акционерлік коғам). Индивидуалдык (жеке) кэсіпкерлік деген бір адам иелік ететін бизнес. Индивидуалдык бизнестің иелік етушісі сонымен бірге менеджер кызметін аткарады. О н ы ң мүлігі мен жауапкерлігінде шек болмайды. Индивидуалдык косіпкерліктің басты кемшілігі — капиталының аз молшерде болуы. Артыкшылыктары: меншік иесінің орқайсы барлык пайданы иемденеді, озгерістердің кандайын бол-масын озі жүргізе алады. Индивидуалдык бизнесмен зандьЛүлға болмайды. Сондықтан ол тек табыс салығын толейді, корпора-цияға белгіленген салық толемейді. Бизнестің аса кең тараған бүл формасы үсак дүкендерге, кызмет сферасына, фермаларга, заңгерлік іс-орекеттерге тон болады. Серіктестік (партиерлік) дегеніміз екі жоне одан коп адам иелік ететін бизнес. Бүл да занды түлға емес, сондықтан табыс салығын ғана толейді жоне фирманьщ барлык карыздарына шексіз жауапкершілік артады. Артықшылығы: үйымдастырылуы жеңіл, 123/ 



қосымша қаражаттар жоне жаңа идеяларды іске тарту мүмкіндігі болады. Кемшіліктері: • шаруашылық дами түскенде қаржы ресурстарының тапшы-лығынан қосымша капиталды іске тарту мүмкіндігі шектелген; • фирма мүшелерінің барлығы бірдей іс-өрекет мақсатгарын жетіле түсінбеуі; • фирма табыстары мен шығыстарындағы бірге тапқан мүлікгерді бөлудегі әр кісінің үлес салмағьш анықтаудың қиыңдығы. Брокерлік кеңселер, аудигорлық фирмалар, қызмет корсету сферасының мекемелері жоне т.б. кобінесе, серікгестікгер формасында үйымдастырылады. Корпорация деп бір занды түлға болып бірлесіп, кәсіпкерлік 
қызмет жасау үшін қосылған адамдар жиынтығын атайды. Корпо-рация меншігіне қүкықтар акцияларға сәйкес бөлшекгерге бөлінеді, сондықтан корпорацияның иелері акциялар үстаушы, ал корпора-цияның озі - акционерлік қоғам деп аталады. Корпорацияның табыстарына корпорация салығы салынады. Акциялардағы үлестеріне сойкес белгіленетін корпорация карыздары үшін, корпорация иелері шектеулі жауапкершілік артады. Корпорациялардың артықшылық -тары: • акциялар мен облигацияларды сатып ақша капиталын іске тартудың шексіз мүмкіндігі; • акционерлер к үқықт а р ы н ы ң заттық (мүліктік) қүқыққ а жэне жеке қү к ықк а болінуі. Мүліктік к үқыққ а дивиденд алу жоне фирма жойылған жағдайда оның мүліктерінің қү н ы н ы ң бір болігін алу қүқы жатады. Жеке қүқы кқ а акционерлік қоғамның істерін басқаруға катынаса алу күкығы жатады. Акционер зандық күқығын жоғалтпай басқаруға катыспауына болады; • баскару кызметтерін жүртізуге сыртган жоғары квалифика-ниясы бар мамандарды шақыра алады; • корпорацияның түрақты қызмет етуі. Қоғамнан олдебір акццщіердің шығуы фирма қызметіне, оның жабылуьша эсер етпейді. Бизнес үйымдастырудың корпоративтік формасының кемістік-тері: • акция үстаушыларға дивиденд түрінде төленетін корпора-ция табысының болігіне екі жақты (екі рет) салық салынуы: біріншісі - корпорация пайдасының болігі деп, екіншісі - акция үстаушы табысының бөлігі деп; • экономикалык бейэрекетгердің, қылмыс жасауға қолайлы мүмкіндіктердің мол болуы; 124 



• меншіктену мен бақылау кызметтерінің болінуі. Акция иемденушілер барынша коп дивиденд алуға ынталы болады, ме-неджерлер оны азайтып ақшаны айналыска жіберуге тырысады. Корпорациялардың басқа да кемшіліктері болады, бірак ар-тыкшылықтары одан коп. Фирманың колеміне сөйкес бизнес кіші (шағын), орташа және ірі бизнес болып болінеді. Осы заманда батыс экономикасында кіші бизнес шаруашы-лыктың ең ірі секторын күрайды. Бунда барлық жүмыспен кам-тылғандардың жартысынан кобі еңбек етеді. Кіші бизнестің типтік формасына франчайзинг (franchise — жеңілдік) жүйесі мен венчурлік (venture - бел байлау, тоуекел ету) косіпкерлігі жатады. Фраіічайзипгке үсак жеке фирмалар жатады. Белгілі жерде, белгілі сферада, оздерінің қызметтерінде ірі фирманың фабрика-лык маркасын пайдалану құқығына ие болу үшін, олар бір-бірімен контракт жасасады. Бүлардың баға жағынан тауарды жеткізуде, жабдықтармен камтылуда жеңілдіктері болады. Кіші фирмалар ірі компаниялардың онімдерін болшек саудада сатушы кызметтері аркылы аткарады. Бүндай контрактар екі ж аққа пайдалы: үсак фирмалар ірілерден камкорлыкка ие болады, олар-дан сауда жасайтын аймак алады, ал ірі фирмалар онімдерін откізуге жұмсалатын акшаны үнемдейді жоне камкорына алған-дардан үдайы толемдер алып турады. Венчурлік фирма. Бүл ғылыми зерттеумен жоне оны орі да-мытумен айналасатын коммерциялык үйым. Олар, осымен катар, ғылыми жаңалыктарды иемденетін компанияларды каржыланды-рады жоне консультация жургізеді. Венчурлік косіпорындар жаңа-лық енгізуден бизнес жасайды. Олардың орекеттері тоуекелділікті тілейді, бірақ жаңа онім нарықтың талабына, сатып алушылар 
қажеттеріне, шығындардың томендеуіне сойкес келмесе, күйіп кету мүмкіндігі мол. Сондықтан венчурлік фирмалар онімнің бір түрін жасауды тез аяқтап, оныц баска жаңа түрлерін жасаумен айналасуға тырысады. Венчурлік косіпкерлік екінші дүниежүзілік соғыстан кейін түңғыш рет АҚШ-да пайда болған. Венчурлік фирмалар Қазақстан-да қүрыла бастады, бірак жалпы шағын косіпкерлікке үксас, кең тарамай отыр. Ал Қазақстан үшін шағын кәсіпкерліктің маңызы оте зор, ойткені ол коп моселе шешеді: • Қазақстан халкының елеулі болігін қүратын жагдайы томен адамдар үшін соншама колемді капитал салымынсыз түтыну тау-арлары мен кызметтер ондірісін кеңейтуге ат салысады; 125/ 



• халықтың материалдық жоне қаржылык, қаражаттарын оидіріске тартуға комектеседі; • ірі ондірістен босаған адамдарды жүмыспен қамтуға мүмкіндік береді. Кіші бизнестің олеуметгік-саяси мағынасы да зор: ол қоғам-ның гүрактылығынын кепілі болып табылатын «орташа» таптың даму негізі. Бірақ шағын бизнестің даму қаркыны қанагаттандыра-ды деп айтуға ерте. Бүныц ішкі жоне сыртқы себептері аз емес: Ііикі факторлар: • старттық капиталдың жетімсіздігі; • банкілермен байланыстын нашарлығы. Сыртқы факторлар: • кисынсыз салык жүйесі; • заңдардың шикілігі, түрақсыздығы; • «криминалдык прессинг». Шағын бизнесті жандандыру үшін кажет шараларды үш бағыт-тан жүрі ізу кажет: • шағыи бизнестін ішкі ортасын жаксарту керек; • нақты фирм;итарға тікелей комек корсету; • шағын косіпорындарының озін-өзі үйымдастыруын күшейту. Ортшиа бизнестің ролі моз емес. Бүл ірі кэсіпкерлікпен де, үсак косіпкерлікпен де босекелес болады. Нотижесінде ірілер қата-рына імығуы мүмкін, немесе мүлде күйрейді. Тек кейбір ерекше монополистік онім шығаратын болса жағдайы жонді болуы мүмкін (мүгедектерге, жарымжандарға арналған техника жасау, қала сағат-тарын жондеу) т.б. Ірі бизнес, кобінесе бизнестің ең түрақтысы. Онын нарықтағы монополдык болмысы көпшілік түтынуына арналған арзан жоне мол онім ондіруге мүмкіндік береді. Енді мынадай сүрақтардың реті келіп түр: 1. Қандай жағдайлар фирма колеміне осер етеді? 2. Фирмалар не үшін қүрылады? 3. Нарык. мүшелерінің әрқайсысын минифирма болдырып, неліктен барлық экономика «жаппай, түгел» нарық түрін алмайды? Баршаға молім, нарық бостандық океледі, ал әкімшілдік, иерар-хия, бакылау жоне саналы жоспарлаудың болуы туралы бостан-дықка шек кояды. Моселе нарық механизмін пайдаланудың арзанға түсуінде. Нарықтын ор мүшесі оздерінің жеткізушілері мен жаб-дықтаушылары жоне сатып алушылары туралы, келіссөз жүргізу жоне келісім-шарт талаптарының орындалуы туралы информация 126/ 



алуға мәжбүр болады. Осы үшін шығын жасалынады. Осындай шығындар трансакциондық (лат. transactio «келісім») шығындар деп аталады. Бүл шығындар нарықтық агенттердің бір-бірімен қатынаста-рын келістіру процесінде пайда болады. Егер экономика тек жал-ғыз физикалық түлғалардан түрып, «жаппай, тағы» нарык болса, миникелісімдер оте коп болғандыктан, трансакциондык шыгындар тым коп болар еді. Фирманы үйымдастыру, осы шығындарды төмеңцетудін одісі болып табылады. Фирмалар нарыктык механизмді шектеп, жою мақсатымен, нарыктык үйлесімнің кымбат болган-дыгына жауап ретінде қүрылады деген түжырымдар жоқ емес. Шынында, трансакцияларды нарықтың комегінсіз, фирманың ішінде жасау арзан түседі екен. «Иерархия» (фирма) мен нарыктың бір-бірінен артықшылығы жоқ . Нарықтык жоне әкімшілік реттеу тетіктерін салыстыру аркы-лы, фирманың кажетті колемін аныктауға болады. Ол нарықты пайдаланудың шекті шығындары мен окімшілік бақылауды қолда-нудың шекті шығындарының теңдесу нүктесі арқылы белгіленеді. Осы шекараға дейін «иерархия» (фирма) пайдалы болады, ал содан кейін - нарык пайдалы. Фирманың оптималдык көлеміне ондірістің саласы, технология, фирманың интеграциялану дорежесі, т.б. осер етеді. Фирма теориясында фирмалар тік жоне колденең интеграци-яланған фирмалар болып бөлінеді. Тік интеграция деп өндірістік процестің ең томенінен, оның ең жоғары сатысына дейін (мысалы, мүнайды ондіруден бастап одан шығарылған өнімдерді сатуға дейін) айналысатын фирмалар бірлестігін атайды. Колденец интеграция - бір түрлі бизнеспен айналысатын фирмалардың бірлестігі. Колденең интеграцияның бір түрі - ди-версификация (ағылшынша diversification - саналуан, коптүрлілік). Бүл, бір-бірімен технологиялык байланысы болмайтын, саналуан фирмалардың бірлестігі. Мысалы, химиялық концерн «Дюпон-де-Немур» химиялық тал жіп (талшык), дорі-дормек, рефрижератор-лар, үшактар ондірістерін біріктіріп отыр. 
Қазакстанда бизнесті үйымдастырудың ерекшеліктері бар. «Косіпорын» деген категорияға мазмүны жагынан жаңа толыктама енгізілді. Акырғы уақытқа дейін ол ерекше уйымдык-күкыктык форма деп түсінілетін, яғни меншігі жок коммерциялык үйым деп, өйткені жоспарлы экономикада меншік иесі мемлекет. Ш ы -нында мемлекет өз косіпорындары аркылы тек озімен озі іс-127/ 



орекетте болды, ойткені кәсіпорындарының оздерінің мүліктерін «сату» туралы бір-бірімен жасасқан келісім шарттары осы мүлікке деген меншік қүқын өзгертпейді, өйткені мемлекет меншік иесі болып қала берді. Нарық экономикасында, әміршіл-окімшілік экономикасынан өзгеше, тауар-акдіа айналымына, номиналдык емес, акикат меншік иелері қатысады: индивидуалдык кәсіпкерлер, кооперативтер, серіктестер, қоғамдык үйымдар. Бүлар үшін экономикалык жағы-нан да, қү к ы к т ы к жағынан да, косіпорынын күрудың ешқандай мағынасы болмайды. Бүларда баска мақсат: косіпорын күру емес, «бір түлғаның (адамның) компаниясын» күруды коздейді, яғни шаруашылық қоғамдарды. «Косіпорын» деген түсінік тек коммер-циялык емес үйым ретінде - меншік иесі жоқ , мемлекеттік жоне муниципалдык секторларда өзін актайды. Нарыктык түсінім жағынан «кәсіпорын» кәсіпкерліктің ерек-ше үйымдастыру — қүқы к т ық формасы емес, ол тек мүліктік к е ш е н - ғимараттардың, қү р ы л ы с т а р д ы ң ж а б д ық т а р д ы ң , шикізаттардың жиынтығы болып табылады. Ол унитарлык бола-ды, ойткені оның мүліктері жалғыз меншік иесінде (мемлекеттің, муницииалдық күрылымдардың) болады, сондықтан жүмыскерлердің арасында бөлініске түспейді. Унитарлық кәсіпорынның бір түрі — федералдык казыналык кәсіпорындар. Мемлекеттік жоне муниципалдык унитарлык косіпорындар занды түлға болады. Заңды тулгага озініц меншігінде, немесе, шаруашылык пайда-лануында, ақшалай мүлігі болатын жоне оздерінің міндеттері үшін осы мүлік молшерінде жауап беретін, үйымдар жатады. Занды түлғаға коммерциялық жоне коммерциялық емес үйымдар жата-ды. Коммерцимык, үйымға пайда табуды кызметтерінің негізгі максаты деп түтатын үйымдар жатады. Коммерция/іық емес үйымдарға пайда табумен, оны мүшелерінің арасында болуді максат етпейтін үйымдар жатады. Коммерциялык үйымдардың формалары: • шаруашылык серіктестіктер мен қоғамдар; • ондірістік кооперативтер; • мемлекеттік жэне муниципалдык унитарлык косіпорындар. Шаруашылык серіктестіктер мен коғамдардың мынадай фор-малары болады: • толык серіктестік; 128 , 



• сенімді серіктестік (коммандиттік серіктестік); • жауапкершілігі шектелген қоғам; • қосымша жауапкершілігі бар қоғам; • акционерлік қоғам (ашык, жабық) ; • балалық және тәуелді қоғамдар. Кәсіпкерлік іс-эрекетпен айналысатын жоне оздерінің карама-ғындағы мүліктер шамасында іс-орекеттерінін нәтижесіне жауапты серіктестік толық серіктестік деп аталады. Толык. серіктестіктін пайдасы мен шығындары осының мүшелері арасында олардың жал-пы қосынды капиталдағы үлес салмағына пропорционалдық түрде болінеді. Егер толық серіктестіктермен қатар осы серіктестікте бір, немесе, бірнеше мүше-салымшылар (коммандистер) болса, онда бүндай серіктестіктер сенімдегі (коммшідиттік) серіктестік деп аталады. Ком-мандистер шығын қауіпіне өздерінің салымдарының молшеріңде гана жауапты болады жоне олар осы серікгестіктің косіпкерлік қызметіне 
қатынаспайды. Бүлар серіктестіктің пайдасынан қосынды капиталдагы оздерінің салымдарына сойкес болімін алады. Жауапкершіяігі шектелген қогамның мүшелері, оздері қосқан салымдардың қүны көлемінде шығындар қауіпына жауапты болады. Косымша жауапкершілігі бар қогамдардың мүшелері жауап-кершілікті өздері қосқан салымдарының күнына сойкес, барлығы-на ортақ есе көлемінде жауапты болады. Егер бір мүше банкрот болса, оньщ жауапкершілігі калғандарына, солардың салымдарына пропорционалды болінеді. Акциоперлік қогам - жарғылық коры (капиталы) акциялардың белгілі санына болінген коғам. Акционерлердің жауапкерлігі тек оздерінің акциялары күнының шамасында болады. Ашық акциоиерлік қогам шығарылатын акцияларға ашык жа-зылу жүргізіп, оны сатуға күкығы бар болады. Жабық акционерлік қогамиың акциялары тек осы қоғамның 
қүрылтайшылары арасында бөлініп таратылады. Балалық шаруашылык, қогамга капиталының молшері барлык коғамның жарғылық капиталы мөлшерінің басым көбін күрамай-тын коғам жатады. Сондыктан бүндай коғам, барлық коғам шешімдеріне шешуші ыкпал ете алмайды. Балалык коғам негізгі коғамның карыздары бойынша жауапты болмайды. Тәуелді қогам, одетте, негізгі қоғам дауыс беретін акциялардың 20% артык акцияға ие болған жағдайда орын алады. Өндірістік кооператив оздерінің бірлескен жеке еңбектеріне жоне косылған толемдеріне негізделген, бірлесіп өндірістік, неме-9-2303 129 



се, басқа да қызметтер атқару үшін қосылған адамдардың еркін бірлестігі. Унитарлық кәсіпорын - бүл меншік иесі оның қарауына берген мүліктерге меншік қүқы жоқ , коммерциялық үйымдар. У н и т а р л ық ф о р м а т е к м е м л е к е т т і к ж э н е м у н и ц и п а л д ы к косіпорындарға тон болады. Коммерциялық емес үйымдар, түтыну кооперативтері, қоғам-дық , немесе, діни мекемелер, кайырымдылык және басқа қорлар формасында күрылуы мүмкін. Материалдық жоне баска қажеттерді қанағаттыру мақсатпен, адамдардың жарна төлемі негізінде күрған еркін бірлестігі, тутыну кооперативі деп аталады. Түтыну кооперативтердің кәсіпкерлік кызметгерден түскен табысгары солардың мүшелері арасында бөлінеді. 
Қогамдық және діни уйымдарга рухани және басқа материал-дык емес қажеттерді канағаттандыру мақсатпен қүрылған азамат-тардың еркін бірлестіктері жатады. Бүлар коммерциялык емес күрылымдар. Бірак, бүлардың тек күрылғандағы мақсаттарға жету үшін (мысалы балауыз шам, крест, шіркеулердің тізбек бауларын жасау) кәсіпкерлік қызметпен айналысу күқы болады. Осы үйымдардың мүшелерінің сол үйымның мүліктеріне күкығы болмайды. 
Қор деп еркіндік негізде жарналар арқасында күрылған ком-мерциялык емес үйымдар аталады. Бүлардың әлеумеггік, .кайы-рымдылык, мәдени, ағарту немесе басқа мақсаттары болады. Қор оз алдына қойған қоғамдык пайдалы максаттарға жетуді қамтама-сыз ету үшін, көсіпкерлік кызметтермен айналыса алады. Коммерциялык жоне коммерциялык емес үйымдар ассоциа-ция жоне одак болып бірлесуі мүмкін. 8.2. Эр түрлі нарыктык күрылымдар жағдайындағы фирманын іс-әрекеттері. Фирманын даму стратегиясы. Фирма теориясы негізін барынша коп пайдаға ие болу принципі күрайды, яғни табыстар мен шығындардың айырымының коп болуы. Фирманын кыска мерзімдегі жоне үзак мерзімдегі іс-орекеттерінің критериі — барынша коп пайда табу болады. (&)ісқа мерзімге фирманын өндірісте пайдаланатын қүрылыста-рының жишы көлемін жоне машиналар мен жабдыктардың колемін озгертуге жетімсіз болатын уакыт мерзімі жатады. Осы мерзімде олар ондіріс колемініц озгерісінің ізімен озгеріп отырмайды, түракты 130/ 



болып қала береді. Өндірістің басқа факторлары (енбек, капитал) озгеруі мүмкін, сондыктан олар озгермелі деп аталады. Айталык, аяк киім ондірісін кобейту үшін, бір жүмада жаңа ғимарат салып алу мүмкін емес, бірак косымша материалдар сатып алуға, немесе, жаңа жүмыскерлер жалдауға мүмкіндік болады. 
Қыска мерзім шамасыныц колемі ондіріс саласына, техноло-гияға, баска жағдайларға байланысты болады. Мысалы, домна өндірісінде кыска мерзім озінше үзак болса, балмүздақ ондірісінде ол оте аз болады. ^fj^k мерзімге үнемі озгеріп гүратын ондіріс дәрежесіне байланыс-ты, фирманың өздерінің күрылыстары мен жабдыктарының куатын озгертуге мүмкіндік беретін, уақыт мерзімі жатады. Үзак мерзімде фирма барлык ондіріс факторларының колемін өзгерте алады. Бүлардыц барлығы озгермелі болады. Бүл мерзімде фирма факторларды келісімді түрде киыстыруға тырысады, шы-ғарылатын өнімнің берілген колеміне жүмсалатын шығындардың барынша аз болуын коздеп, еңбекті капиталмен ,немесе, керісінше алмастырып отырады. Фирма орекеттеріне тек уакыт эсер етіп коймайды, оларға босеке формасы ыкпал жасайды. Енді фирманыц жетілген босеке жағдайындағы рационалды іс-қимылына назар аударайық. Фирма-ның макеатын — баға мен шығындардың ара алшақтығын барын-ша котеруді естен шығармайык. Жетілген босеке нарығында ешбір фирма өздері ондіретін өнімдер бағасына осер ете алмайды. Баға тек жалпы нарықтык сүраныс пен барлык фирмалар үсыныс-тарының бір-біріне эсер ету нотижесінде белгіленеді. Егер фирма оз онімдерінін бағасын котерген болса, ол сатып алушыларынан айрылады, олар бүның босекелесінің онімін сатып алады. Сойтіп, сату нолге дейін томендейді. Фирма бағаға үстемдік ете алмайды. Оның шығындарының колемі, осы кэсіпорындағы технологиямен болжамдалады. Барынша мол пайда алу үшін косігікер не істеу керек? Ол тек өндіріс колемін озгерте алады. Енді келесі сүрак туады: барынша мол пайда алу үшін фирма канша онім ондіріп сату керек? Бүған жауап алу үшін онімнің нарыктык бағасы мен фирманың шекті шығындарын салыстыру кажет. Егер фирма оз онімін бір, екі, үш, т.б. бірлікке осіріп отырса, онда келесі бірліктің орбіреуі (айтайық , жана орындыктыц ор біреуі) жалпы табысқа да жоне жалпы шығындарға да «бірдеме» косып отырады. Осы «бірдеме» — шекті табыс жоне шекті шы-ғындар. Шекті табыс шекті шыгындардан артык болса, ондірілген 131/ 



бірліктің әркайсысының жалпы табысқа қосқаны, оның жалпы шығындарға қосқанынан артық болады. Осыган байланысты шекті табыстармен (MR - marginal revenue) шекті шығындардың (МС — marginal costs) айырымы, яғни пайда, (Р2 - provit) өседі: Р2 = MR - МС Шекті шығындар шекті табыстардан жоғары болғанда, керісінше болады. 
Қорытынды: баға (Р) жоне шекті шығындар (МС) тең бол-ганда жалпы пайда барынша коп болады: 
Егер Р>МС болса, ондірісті кеңейту кажет. Егер Р<МС болса, өндірісті азайту қажет. Нотижесінде жетілген босеке нарығында, фирма озінің өндірісін, шекті шығындары бағамен тенескен нүктеге дейін кеңейтеді. Осы нүктеде фирма ондірістің оптималдық дәрежесіне жетеді жоне тепе-тендік жағдайға ие болады. Графикте өңдірістің оптималдык молшері, фирма оніміне сүраныс 

қисығы мен шекті шығындар кисығының қиылысуымен анықта-лады: • бага Р t болганда бүл Qt • бага Р, болганда бүл Q2 • бага Ps болганда бүл Q; (8.1. сур.) Өндіріс колемі оитималдыктан жогары, немесе, томен болса, пай-да барынша коп болудан томен болады. 

Р = МС. 

Р Сойтіп, фирмаға барынша коп пайда әкелетін өндіріс колемінін жалғыз ғана мағынасы бар. Осы ереженің — пайданың барынша коп болуының - тек бір фирма үшін ғана емес, барлык экономика үшін акикаттығы күмонсіз. 
Қорытынды: тауар ондірудегі шекті шыгындар мен солардың ба-Q , Q пайдалануда экономика барынша ғалары теңескенде, ресурстарды 8.1. Сурст жоғары тшмділікке жетеді. 
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Ү з ақ мерзімдегі ф и р м а н ы ң жоне саланың тепе-теңдік моселелері, қысқа мерзімдегіден озгеше болады. Егер фирма онімнің белгілі колемін үзак мерзімде барынша томен орташа шыгындар жұмсап ондірсе, онда осындай болмыста (нүктеде) бага шекті шыгындарга тең болгандықтан тепе-тендік пайда болады. Моселе мынада: фирманын барынша томен орта шыгындары, нарықта қалыптасқан багалардан жогары болса, кейбір фирмалар нарықтан шыгады, саладагы үсыныс азаяды. Бүл жагдай баганы котереді (8.2. сур.). 

Егер фирманын орташа шыгындарының барынша азы нарыктык. багадан томен болса, онда саладагы барлык, фирмалар үстеме пайда алады. Бүл баска фирмалардын осы салага келуіне стимул болады. Нотижесінде салалык үсыныс кобейеді, ал бага томендейді (8.3. сур.). Жетілмеген босеке жагдайындагы фирманын рационалдык іс-кимылында кейбір ерекшеліктер болады. Жетілмеген босеке нарыгында ондіруші (фирма) өзінің онімдерінің багасына ыкпал ете алады. Егер жетілген босеке нары-гында онімнің бірінен кейін бірі сатылган бірліктерден түсетін косымша табыс түракты болып өзгермей, нарыктык багага тең болса, жетілмеген босеке нарыгында сатудың кобеюі баганы томендетеді, ал бүл косымша, немесе, шекті табыстың томендегені болады (MR). Фирмага барынша коп пайда окелетін ондіріс колемін анык-тайтын екі әдіс болады. s 133/ 



Бірінші одісте ондірістің ор колеміңдегі жалгіы табыстар мен жалпы шығындар салыстырылады. Екінші әдісте ондірістің оптималдық колемін табу үшін шекті табыстар мен шекті шыгындарды салыстыру керек. 
Қорытынды: жетілмеген бәсеке жағдайында барынша коп пайда алу үшін өнімнің әрбір косымша бірлігін өндіруге байланысты шекті шығындар осы өнім бірлігін сатудан түскен шекті табыстан томен болғанша, M R > M C өндірісті кеңейте беру керек, егер M R < M C болса ондірісті қыскарту керек, егер M R = M C болса фирма барынша коп пайда табады. Батые экономикалык одебиетіндегі фирма теориясы пайданы барынша кобейту принципіпе негізделген. Бірак фирма орекетгеріне баска да мотивация беру аз кездеспейді: • кейбіреулер фирманың мақсаты пайданы барынша кобейту емес, сату көлемін кобейту дейді; • басқа концепция бойынша, американдық профессор Г.Сай-монның «канагаттандыру» теориясы бойынша, фирма тек пайда-нын белгілі дорежесін коздейді, ал буган жеткен сон, оны одан opi карай барынша жоғарылату ушін эрекет етпейді. С.Винтердің «эволюциялык теориясының» дәлелдеуі бойын-ша, фирмалар барынша коп пайда табуга тек талаптанады, бірақ оны таба алмайды, тапкан болуы тек кездейсок жағдайда мумкін болады. Уакытқа (қысқа , немесе, узак мерзімге сойкес) жоне босеке жагдайларына байланысты, фирма озінің стратегиясын тужырым-дайды. Стратегия - бул фирманың негізгі узақ мерзімді максатгары мен міндеттерін тандау, іс-орекеттер бағыттарын анықтап бекіту жоне мақсатгарга жетуге кажет ресурстарды боліп орналастыру. Стратегия екі типке бөлінеді: • корганыстык; • шабуылдык. 
Қорганыстық стратегиясының екі багыты болады: 1. Имитациялық (еліктеу) стратегиясында босекелестердің гылыми-техникалык жетістіктерін пайдалану аркылы жаңалыктар енгізуден туатын кауіп-катерліктерді азайтуга назар аударылады. Фирма нарықты үнемі байкап отырады, жаңа онім пайда болуын 134/ 



күтігі отырады жэне ресурстарын үқсас онім, немесе, онын прототипін I (түп түлға) өндіруге жүмылдырады. 2. Куту стратегиясы. Фирмалар осы стратегияны өзінің үйга-рымы бойынша осы нарықтан кетуді жоспарлағанда, немесе, басқа бәсекелес осы нарықта қолайлырақ орналасқанда, оз ондірісін жүргізу арқылы қолданады. Шабуылдық стратегияның торт бағыты болады: 1. Рационализациялау стратегиясы. Бүл жаналықтар енгізу үшін ресурстардың осуін талап етеді. Жаңа технологияға сынақ жүргізуге пайдаланатын балалық және венчурлік компанияларға каржымен қолдау көрсетіледі. 2. Квотаны (шыгаратын өнімнің санын) дифференциациялау стратегиясы. Бүның мақсаты - жоғары пайданы сақтап, фирма үшін нарықтың елеулі бөлігін қамту. Жоғары пайданың негізін түрақты инвестициялар қүрайды. Осының көмегімен фирма оз өнімінің бағасын томендетіп, оған түтынулық сүранысты осіруді коздейді. 3. Инновациялық стратегия өнім мен қызметтердің жаңалану-ын, сонымен бірге негізгі қорлар ондірісінің жаңалануын жоне инновацияларды жаңа онімдер мен технологияға енгізуді тілейді. Инновациялар онімдік жэне технологиялық болып болінеді. Өнімдік инновация жаңа онім бағасын котеру арқылы фир-маға оз пайдасын барынша кобейтуге мүмкіндік береді. Технологиялық инновациялар ондірілген онімнің озіндік қүнын томендету арқылы және онімнің сапасы оскенде, оның озіндік күнының артық осуіне жол бермей, пайданы барынша кобейтуге комектеседі. 4. Нарықтық қуыстарды меңгеріп оларды толтыру стратегия-сы. Бүл бағытгы жүзеге асыру ғылыми-зертгеу жүмыстарын жүргізу-мен, елеулі шыгындар жасаумен және іскерлік тэуекелдікпен бай-ланысты. Тәуекелдік - болжаумен жоне жоспармен қарастырылған шығындардың немесе табыс түспеуінің ықтималдығы. Тәуекелдіктің маңызды түрлері: • ондірістік; • коммерциялык; • қаржылык; • несиелік; • ироценттік. 



Коммерциялық қатер - кәсіпкер сатып алған тауарлар мен 
қызметтерді откізумен байланысты процестерде туады. 

Қаржылық қауіп-қатер - қарызға алынған қаражаттар мен кәс іпорынның барлық қаржыларының арасындағы өзара байла-ныстан пайда болады. Несиелік қауіп - қарыз алушының оны қайтара алмайтын мүмкіндіктің болуымен байланысты. Проценттік қауіп-қатер - процент нормасының осуіне бай-л а н ы с т ы , қү н д ы қ а ғ а з д ы ң б а ғ а с ы н ы ң томендеп кетуінің мүмкіндігімен байланысты болады. Әдетте мынадай пікір к а л ы п т а сқа н : қа у і п -қа т е р болу мүмкіндігінің дорежесі, осы іс-орекеттерге қатынасатын адамдар санына керісінше пропорционалды болады. 
Қауіп-қатерден сақтандыру келісімін жасағанда, сақтандыру компаниясы косіпкерге тоуекелге бел байлағаны үшін сыйлық толейді. М ү н ы ң колемі мүмкін болатын шығындар колеміне тең бола алады. Сондықтан осындай тоуекелдіктің жоні бар деуге 'болады. Сақтандырылмаған қауіп-қатер (тоуекелдік) — фьючерстік келісім жасау арқылы, хеджирлендірумен (жеткізуші, немесе сатып алушы бағалардың үнамсыз озгерістерге үшырау мүмкіндігінен сақтандырылады) жоне нарыктык операциялардың басқа да түрлерімен сақтандырылуға жатады. Фьючерстік контракт деп тауарды кейін (болашакта) жеткізу туралы келісімді айтады. Келісімді жасаған мерзімде екі жақ жеткізілетін тауар бағасы туралы келіседі. Фьючерстік келісімдер кобінесе хеджирленуді максат етеді — жеткізуші, немесе, сатып алушы, бағаның үнамсыз озгеруі мүмкін болуынан сақтандырыла-ды. Фирманың каржылары мен ресурстарын үнемдеуде кауіп-катер факторының болуы оте зор стимул болып табылады. 
Қауіп-қатерді олшеуге болады. Оны олшеу үлгілерінің стати-стикалык, эксперттік, есептеу-аналитикалық түрлері болады. Статистикалық әдісте косіпкерліктің осы түрінде бүрын болған шығындар статистикасы зерттеледі, шығындардың болып түруының жиілігі есепке алынады, сойтіп, осы деректерге сүйене отырып, қауіп-қатердіц ыктималдығы жорамалданады. Статисти-калык одіс моліметтердің коп болуын талап етеді. Эксперттік әдіс мамандар мен тожірибелі бизнесмендердің ой-пікірлерін талдап есепке алуды тілейді. Есептеу-аналитикалық одіс математикалык тетіктер мен тосіддерді кең пайдалануға негізделеді. 136 , 



Фирмалардың кобінде қауіп-қатерлік мәселелерімен айналаса-тын менеджер болады. Ол фирма қызметтерінін барысында қауіп-катерлердің болып қалу мүмкіндігін зерттеп анықтайды, осы жағ-дайдағы оның салдарын бағалап, сақтандырудың жоне озін-озі сақтандырудың түрін тандайды. Өзіч-озі сақтандыру ерекше резервтік қордың күрылуын та-лап етеді. Сактандырылатын барлык заттың күны фирманын бар-лык заттық жоне қаржылык көлемімен салыстырғанда, оның колемі шағын болса, онда сактандыру келісімін жасасудың жоні бар. 8.3. Менеджмент — фирманы баскару теориясы. Нарыктык экономикада менеджмент фирманы басқарудың негізгі формасы болады. Менеджмент (ағылшынша «managment» - бас-кару) шешімдер кабылдап,оларды орындауға бағытталған жүйе. Материалдық , еңбек жоне каржы ресурстарын пайдалану вариан-ттарының мүмкіндігінше ең жақсы оптималдығын жүзеге асыру көзделеді. Менеджменттің пайда болуы корпоративтік косіпкерліктің дамуымен байланысты. Осы болмыста, фирманың мүліктерін бас-кару кызметі меншік иесінің окіліне — менеджерлерге кошеді. Менеджер деп акционерлердің пайда алуын мақсат ететін, ақы алып фирма қызметгерін үйымдастыратын жалдама жүмысшылар аталады. Менеджмент XX ғ. басында қалыптасқан. Осының негізін 
қалаушылар американдык инженер Тэйлор және франдиялык А.Фай-оль. Ондірістін тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік тудырған еңбекті рационалдау мен оның қаркындылығын арттыру шарттарын ашкан Тэйлор болды. Бүның пікірі бойынша, осы мақсатка жету үшін басқару саласында торт кызмет орындалуы керек: максатгы тандап белгілеу, максатка жету күралдарды тандау, күралдарды дайындау, нотижелерді бакылау. А.Файоль бойынша, менеджердің міндеті: болжау, үйымдастыру, жарлык ету (жүргізу), келістіру, бақылау. Осы заманда менеджменттің торт қызметі аталады: жоспарлау, уйымдастыру, мотивациялау, бақылау. 1. Жоспарлау фирманын іс-эрекеттерініц максаттарын, оларға жетудін басты бағыттары мен күралдарын анықтауды (белгілеуді) тілейді. Бизнес-жоспар — жоспарлаудың негізгі элементі. Есеп беру қүжаты жоне инвестициялардың басты дәлелі болатын осы 137/ 



бизнес-жоспар, фирма дамуының кешендік жоспарын жасаудың мақсаты - басқарушыларға фирманың жағдайы туралы толық мәлімдеме беру болады. Бизнес-жоспарды жан-жақты дәлелдеп жасау инвесторлар жа-гынан олардың инвестицияларының түракты болатындығына және компанияның басқарушыларына сенімділік тудыруды коздейді. Бизнес-жоспар 3 - 5 жылга жасалады. Ол мына бөлімдерден түра-ды: • нарыққа талдау жүргізу жоне маркетингтік стратегия; • өнімдік стратегия; • өндірістік стратегия; • фирманы басқару жүйесінің және меншіктің дамуы; • қаржылық (экономикалык) стратегия. Оздерінің даму дорежесіне байланысты, орбір жеке фирмалар жоспардың жекеленген болімдеріне бірдей маңыз бермейді. Жүмысқа жаңадан кіріскен фирмалар каржылық стратегияга назарын кобірек аударады. Дамыған, қалыптаскан фирмалар кобінесе онімдік жоне ондірістік стратегияның қа м ы н ойлайды. Копшілік үшін бизнес-жоспар кыскаша рефератпен толыктырылады. 2. Үйымдастыруга фирманың күрылымын күру жоне коздел-ген мақсаттарга жету үшін оның бөлімдерінің озара осері мен үйлесімдігін қамтамасыз ету жатады. 3. Мотивацияга жүмыскерлердің еңбекке деген ішкі ынтасын оятып жандандыру жатады. Осы бөлімде экономикалык гана емес, психологиялык аспект орын алады. 4. Бақылауга жоспарланган нотижелер мен нақты кол жеткен нотижелердің сойкестігін анықтау жоне фирма қызмеггеріне түзе-ту енгізу жатады. Баскарулык шешімдер қабылдау үшін фирманың экономика-л ы к іс-орекеттерінің корсеткіштеріне талдау жасаудың маңызы зор болады. Корсеткіштер жүйесінен мыналарды боліп атауга болады: • экономикалык потенциалдың көрсеткіштері; • шаруашылык кызметтер нәтижесінің корсеткіштері; • фирманыц толем кабілетін сипаттайтын қаржы болмысы-ның корсеткіштері. Соңгысымен танысайык. Талдаумен маман-аудиторлар айна-лысады. Кейде фирманың оз күрамында аудиторлар болады, бірак кобінесе олар сырттан шақырылады. 



Олардың кызметі — фирманын, нарықтык. позицияларынын мықтылығы (сенімділігі, тұрақтылығы) туралы ресми қорытынды жасау. Осы туралы молімет алуды қалаушылар: • банктер - фирманын несиені өтеу кабілетін айқын білу үшін; • партнерлер — фирманың ондірістік-сауда операцияларының тұрақтылығын айқындау мақсатымен; • фирманын акдияларын сатып алушылар капитал нарығын-дағы фирманын күнделік (ағымды) жоне болашақ (перспектива) жағдайы туралы ақиқат мәлімет алу үшін. Фирманын каржы коркеткіштерінің аса маңыздылары: • «қызметтегі капиталдың» молшері. Бүл айналым капиталы мен ағымды карыздар сомасының айырмасына тең болады жоне фирманын несие берушілермен катынасуға «мыктылығын» сипат-тайды; • акцияларды отеу коэффициента Бүл фирманың күнды кағаздарына акша салымының сенімділігін, түрактылығын сипат-тайды. Коэффициент жоғары болған сайын фирма облигацияла-рын сатып алу кауіпі томен болады; • облигациялардан түсетін проценттік табыстын отелу коэффициента Бүл облигацияларды үстаушыларға уәде бойынша осы облигациялардан түсетін жылдық табыс жиынтығы мен осы табысты қамтамасыз ететін түсімдердіц арасындағы еселік қаты-нас. Бүл фирма облигацияларының сенімділігін корсетеді; • акция оперетін табыс пен оның нарыктык бағасы арасын-дағы сойкестік; • дивиденттер толеу коэффициенті ; • меншікті капиталдың рентабльдігі. Фирманы баскару оның күрылымының жасалуын талап етеді. 
Қурылым деген баскарудың ор түрлі дорежелері мен фирма-лардың болімшелері арасындағы түракты байланыстар. Басқарудың әр дәрежесінде оздеріне тән сүрақтар кешендері шешіліп отырады. Осы замандағы ірі фирмаларда басқару жүйесі торт сатыдан түрады: • директорлар кеңесі; • президент, вице-президент, баска баскарушылар; • функционалдык штабтар мен кызметтер; • орындаушылар. 139/ 



Директорлар кеңесі - бас орган. Ол фирманың жалпы саяса-тын белгілейді. Оны құрайтын 10-20 адам акционерлер жиналы-сында сайланады. Директорлар кеңесі мүшелерінің фирманың экономикалык, каржылык жоне қүкыктык кызметтері үшін индивидуалдык жоне үжымдык жауапкершілігі болады. Менеджмент күрылымы үш болімнен түрады: • өндірістік менеджмент; • қаржы менджменті; • нарыктық (откізу) менеджмент, немесе, маркетинг. Өндірістік менеджмент белгілі көлемде, белгіленген сапада, келісімді мерзімде жоне шығындарды барынша томен жүмсап, тауарлар өндірумен айналасатын басқарушы косалкы жүйе болып табылады. Каржы менеджменті фирманың қаржы қүралдарының қалылта-суын, табыстардың барынша мол болуын жоне шығындардың барын-ша аз болуын камтамасыз ететін қосалқы жүйе. Нарықтық менеджмент - маркетинг — бүл нарықка багыт-талган фирманыц коммерциялық қызметтерін баскару болады. Маркетинг (агылшынша «market» - нарық ) нарықтарды тандау үшін, нарыққа кірудің уақыты мен одістері үшін, жаңа онім жасалуы үшін, тауардың нарықтагы жылжуы үшін, бага саясаты үшін жауапты болады. 8.4. Маркетинг: мәні, кызметтері, принциптері. Маркетинг теориясы АҚШ-да сату моселелерінің шиеленісуіне жауап ретінде туып, тек тауарлар мен кызметгерді өткізу сферасын камтыган (сауданы, жарнаманы, несиені т.б.). Ондіріс сферасы маркетингтін кызметіне жатпаган. XX г. 40-50-ші жылдары мар-кетинг нарыктык баскару теориясымен уштасып, менеджменттің күрамды болігіне айналды. XX ғ. 60-70 жж. маркетингке түтынушылармен узак мерзімдік экономикалык байланыстарды реттеп отыру кызметі жүктеліп, оның орекеттерінің деңгейі тагы осе түскен. Егер онеркосіптік ондіріс калыптасып келе жаткан заманда нарыктар жаппай сүранысты кана-гаттандыру үшін қүрылса, тапшылык болса, сатып алушы сатушы-лардан тоуелді болса, ал бүгін соңгылардың ролі алмасты: осы неме-140 / 



се басқа тауарды сатып алуға сатып алушының шешімін кәсіпкер кажеггі түрде білгісі келеді. Осы максатпеп маркетологтар нарықты сегменттеумен айналысатын болды, яғни олар нарықты сатып алу-шылардың айкын топтарына бөледі — тауарлардың ондірісін, ресімделуін және өткізілуін абстаракты емес, нарыкты айкын са-тып алушыларға бағыттау үшін. Соңынан сатып алушыларды несиелендіру, сатылганнан кейін кызмет корсету, ескірген онімді оның жаңа үлгісімен айырбастау жоне баска да коп кызметтер корсету маркетингтің маңызды жүйелеріне айналды. Маркетингтің копсалалығы оның монін белгілеу туралы аз емес түсінбеушілік тудырды. Маркетингпен айналысу екі бағытта жүргізіледі: фирманың козкарасы бағытынан (микромаркетинг) жоне когам козкарасы (макромаркетинг) багытынан. Маркетинг саласындагы жетекші маман Ф.Котлер оны айыр-бас аркылы кажеттіктерді камтамасыз етуге бағытталган адамдар-дын іс-әрекеттерінің түрі деп аныктайды. Фирма тарапынан маркетинг тауарлардың жасалуын, ондірісін жоне откізілуін камтитын кызметтердіц кешенді бағдарламасы. Бүл 
қызметтер нарыктың болмысын, нарыктык тармактардын жоне са-тып алушылардың накты кажеттерін талдап зерттеу негізінде жүргізіледі. Максат: қажетгерді канагаттандыру, фирманын барын-ша жогары пайда алуын камтамасыз ету. Маркетингтік баскару процесі үшін керек болмыстар: • нарыктык мүмкіндіктерді талдау; • максатты нарыктарды белгілеу; • маркетинг кешенінің жасалынуы; • маркетингтік шараларды жүзеге асыру. 1. Нарык, мумкіндіктерін талдау нарык туралы информация жинау максатымен жоне озіндік іс-кимыл «қуысын» белгілеу үшін, яғни фирманын әрекет ететін микро- жоне макросферасын анықтау үшін жүргізіледі. 2. Мақсатты нарықтарды таңдап белгшеу, накты тауарлар мен накты сатып алушыга багытталуды талап етеді. Бүл торт кезеңнен түрады: • олшем жүргізу; • сүранысты болжау; • нарык сегменттерін тандау; • тауардың нарықтагы багытын аныктау. 141/ 



3. Маркетинг кешенін жасау маркетингтің факторларының негізгі торт тобына талдау жүргізуді: тауарға, бағаға, тауарлардың тарагі жайылып кетуінің әДістеріне, тауарларды өткізу әдістерін ынталандыруға талдау жүргізуді талап етеді. 4. Маркетингтік шараларды жузеге асыру, маркетинггік жос-парлардың, үйымдастырудың, бақылаудың реттелген жүйесі болу-ын тілейді. Фирма ішіндегі маркетинггік жосгіарлаудың екі дәрежесі бола-ды: фирмаиы жоспарлау стратегиясы және маркетингті жоспарлау. Біріншіде, фирманың мақсатгары жоне осы мақсатгардың мар-кетинг сферасында жузеге асырылуының мүмкін болуы арасында стратегиялық сәйкестік бар болуын колдау керек деп түжыры-лымдалады. Екіншіде, жеке ондірістің орқайсысы туралы, тауар мен фир-маньщ тауарлык маркасы туралы жоспар жасау болады. Маркетинга үйымдастыру фирманың масштабымен байланыс-ты: шағын фирмада бір адам кызмет етеді, ірі фирмада - марке-тинг бөлімі болады. Жүмыскерлердің кызметтері маркетингтің кызметгерініц мазмүнына сойкес келеді: тауарлык топка жауапты-лар (демек А тауарлары үшін, Б тауарлары үшін т.т.), нарыктың сегменті үшін жауаптылар жоне т.б. Бакылау белгіленген нәтижелерге ие болғандықтың ақиқат екенінің күмонсіздігін білу үшін жүргізіледі. Бақылау процесінде торт сүраққа жауап алу қажет: 1. Біз нендей жағдайға жетуіміз керек? 2. Нендей жағдайлар болып отыр? 3. Неге осылай болып тур? 4. Жагдайды түзету ушін не істеу керек? Осы максаттарга жету үшін бенгмаркинг деп аталатын маркетингтік зертгеушілердің кызметі пайдаланылады, бүның маз-мүны — басқа фирмалар осы фирмадан жақсы, жетілдіре жасайтын-дарды ашыгі білу онері жоне олардың одістерін, стилін осы фирма-ның жүмысында қолдану. Бенгмаркингтің девизі: "жақсыдан одан жаксыға". Осымен катар мынандай сүрактар қолданылады: кім, қандай фирма босекенің шыңында түр? біздін косіпорнымыз неге ец жаксы емес? косіпорнымыз ен жаксы болу үшін нені озгерту керек немесе нені сактап калу керек? 
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жақсының жақсысы болу үшін үйлесімді стратегияны қалай жасау керек? Япониялық , американдық, батысеуропалық жоне скандинавия-лық фирмалардың практикасында бенгмаркинг кең үтымды қолда-нылады, қайтпасқа кетті деген кэсіпорындарының омірін жалғас-тырады. 
Біздің елде коп жылдар бойы маркетинг моселелері актуалды болмай, зерттеу жүргізілмеді. Нарықтык катынастар калыптасу кезеңінде фирмалардың маркетингті пайдалануының маңызы оте жоғарылап отыр. 



9 тарау. КӘСІПКЕРЛІК КАПИТАЛ. 9.1. Кәсіпкерліктін калыптасуы. Капитал (ағылшынша - бас мүлік, бас сома, латынша - ең басты) - экономикалык ғылымның ең маңызды категорияларынын бірі, нарыктык шаруашылықтың кажетті элементі. Тауар ондірісі пайда болып қалыптасқаннан бері, капитал мынадай тарихи формалар алған: сауда капиталы (копес капиталы түрінде), - тарихи капиталдың е'н коне еркін формасы, осімқорлык, осьщан кейін - өнеркәсіптік. Капиталдың формалары толығырак А.Смит пен Д.Рикардо-н ы ң еңбектерінде зерттелген. Капиталдың формаларымен экономикалык мектептердің қосар-ласып дамуы бүл категорияны түңғыш зерттеушілердің — меркан-тилистер жоне физиократтар оған сыңаржакты қарауының себебі болды. Капитал категориясына ең толык, жан-жакты зерттеуді озінің «Капитал» (1867 ж.) деп аталған еңбегінде К.Маркс жүргізген. Капиталдың кызмет етуінің накты формаларын зерттеумен катар, ол онын монін, мазмүнын айкындагі корсетеді. К.Маркс капитал-ды зат деп қоймай, ол оны қозғалыс деп түжырымдады. «Капи-тал» экономикалык ғылымның тарихында капиталды капиталис-тер мен жалдамалы жүмысшылар арасындағы ерекше белгілі тари-хи коғамдык катынастар деп көрсетті. Осымен катар Маркс капи-талдың заттык түрі болады деп корсетті - станок, машина, шикізат т.б. түрінде. Экономикалык теорияның классиктері капиталдын алғашкы корлануын, капитализмнің калыптасуының бастапқы кезеңі деп түжырымдады. Капчталдың алгашқы қорлануы (previos accumulation) озіндік еңбекке негізделген индивидуалдык жеке меншікті жою процесі, жүмысшыларды оз еңбегінің шартгарына меншіктен шеттету процесі. Ол бір жактан, тікелей ондірушілердің тек кана жүмыскерге -идеалдык жүмыскерге, екіншіден, қоғамдык күрал-жабдыктар мен омір сүруге кажет күралдардың капиталга алмасуы болып табылады. Бүл жағдай Еуропада XVI-XVTI1 ғғ. орын алды. Сол заман-даты косіпкерліктін барлык нысаныныц жандана дамуы, белгілі экономикалык жоне олеумеггік шарттарды, жағдайларды талап етті. Mine, капиталдын алғашкы корлануы косіпкерліктін олеуметтік-144/ 



экономикалык базасының қалыптасу шарттарын омірге өкелді. Бұл пайда бола бастаған буржуазия табының барлык косіпкерлік кабілеттеріне жол ашты. Біріншіден, еңбек «бостандык алып», жалдама жүмыскерлер табы калыптаса бастады. Ал еңбек шарттары мен омір сүруге кажет игіліктерден шеттелген, тек оздерініц жүмыс күшін сатып кана күнін коретін адамдардың кобеюі — бүл капиталистік ондірістін дамуының өте маңызды шарты болады. Капиталдың алгашкы қорлануының экономикалык негізін шаруалар мен колөнершілердің жаппай экспроприациялануы курай-ды. Тауарлық-акша қатынастарының дамуы, үсак ондірушілердің іріктеліп жіктеле беруін күшейте тусті, үсак, колонершілер мен шаруалар ыдырай бастады. XVI-XVIII ғғ. батыс Еуропада мемлекет бірнеше заң кабылдау аркылы жұмысшы табының калыптасуына елеулі ыкпал етті. Бүл зандар тарихка «экспроприацияланғандарға карсы канды завдар» атымен кірді. Өйткені бұл зандар экспроп-риацияланған ондірушілерді жалданып жүмыс істеуге зорлықпен кондіруді коздеді жэне оларды капиталистік еңбек тортібіне ба-ғындырды. Екіниііден, елдің ішкі жағында экономикалык бостандыққа ие болған жерлер пайда болды жоне шетелдерден территорияларды басып алып, оларды отарға айналдыру кең оріс алды. Бүған Англияның тарихы классикалык мысал бола алады - бунда лен-длордтар шаруалардың жерін тартып алып, «коршап тастау» одісін жүргізді, осымен катар отарлардан жерді тікелей тартып алу кең оріс алды. Үшіншіден, капиталдың барлык нысандары — сауда, осімкорлык, онеркосіптік — екпінді дамыды. Осымен бірге акша түрінде, ондірістік қүрал-жабдыктар турінде корлану жүріп отырды. Өнеркосіптік буржуазияның калыптасуының алғашкы қадам-дары, муліктік жіктелумен байланысты, қолонершілер ортасында дами бастаған. Болініп, кәсіпкер бейнесін алған, аса бай цех шеберлері жоне саудагерлер — сатып алушылар, ыдыраған усақ ондірушілердің жалдама еңбегін пайдалануды кеңейггі. Бірак бүкіл олемдік нарыктың дамуы, капиталды корландыру карқынын жо-ғарылатуды талап етті. Осы міндетті жузеге асыру үшін мемлекеттің үкімет аппараты кең пайдаланылды. Капиталдың алғашқы корлануын тездетуге, отарлык соғыстар мен басып алған отарлар халкын шексіз тонау, мемлекет қарызы мен салық жинаудын осуі оз улесін қосты. 10-2303 145 



Бюджет тапшылығын жою үшін мемлекет акша капиталыньщ иелері арасында ірі сомаға заем орналастыратын болды. Бүл мем-лекетке қарыз беруші бейнесін алған буржуазияға, үкіметтің міндеттемелеріне сойкес төленетін, елеулі колемдегі процентгерді иелеуше мүмкіндік берді. Мемлекет несиесінің дамуы күнды қағаз-дардың, биржалык ойындардың дамуын жандардырды. Капиталдың алғашкы корлануының маңызды қүралы болып протекционизм жүйесі кызмет етті. Сырткы сауда саясаты импорт-тык баж салығының жоғары болуын талап етгі. Бүл басқа елдерден келетш тауарларға шек коюға жоне онеркосіп тауарларын осы елден сыртқа шығарганы үшін сыйлық толеуте жол ашты. Бірнеше елдер-де өнеркосіп шикізаттарын сыртқа шығаруға тікелей тыйым салын-ды; жаңа ондіріс ашкан кәсіпкерлерге алғашкы капитал тікелей 
қазынадан ірі акшалық субсидия нысанында күйыла бастады. Капиталдын алғашқы қорлануын дайындап дүниеге әкелген ондіргіш күштердің дамуы, тауар-акша қатынастарының осуі және шамамен кең дамыған үлттык нарықтардың қалыптасуы болды. Әр елдердегі капиталдын алғашқы қорлануының негізгі заң-дылықтарының баршасына тәң ортак белгілерінің болуы, оның осы елдердің әрқайсысына тән нақты нысандарының болуын жокка шығармайды. Бүгінгі біздің елдің басындағы отпелі кезенді кейбіреулер капиталдын алғашкы қорлану процесімен тендестіреді. Бірақ бүл процестер бір-бірімен толык үйлеспейді. Бүгінгі Қазақстан директивтік баға белгіленуіне жөне ресурстардың орталықтан болінуіне негізделген әміршіл-әкімшіл жүйеден, ретгеудің нарык-тык әдістеріне кошу кезеңінде отыр. Міне осы жағдай, капитал-дын алғашкы қорлану процесінен, дәстүрлі үғым бойынша, негізгі айырмашылықты белгілейді. Бүларға ортак қасиет, ол жеке меншік түрінде жаңа матери-алдық негізде кэсіпкерлер табының калыптасуы. Бүның ішкі және сыртқы кайнар коздері бар. Ішкіге алдымен жекешелендіру жатады. Ол мемлекеггік меншікті келесі әдістер арқылы болуге мүмкіндік береді: • онеркосіптің ауыр (бүның ішінде әскери-онеркәсіп кешені) жоне жеңіл салаларындағы каражаттарды екіншінің пайдасына сәйкес қайта болу; • капиталды кызметтер мен сауда сферасында шоғырландыру; • жерді жоне табиғи ресурстарды отьш-куат кешеңдерінің жоне баска да қуат сақтаушылардың «өз еркімен» озіне каратып алуы; • тандаулы (элиталык) кәсіпорындарға жоне оның иелеріне бартерлік айырбас жүргізулері үшін олар өндірген онімнің бір болігіне жарлык ету қү к ы н беру; 146/ 



• сыртқы сауданы ырықтандыру (либерализация) нотижесінде түскен пайданы шетелдермен сауда жасайтын фирмалардың алуы; • «челнок» импортынан түскен табысты алу; • мемлекеттің кейбір мекемелерге елімізге шеттен келген спирт, арақ , темекі онімдері үшін тагайындалган салықтық женілдіктерді беруі; • коррупция, рэкет, коленке экономика жоне т.б. Сырткы қайнар коздеріне шетелдерден келіп жаткан несиелер жатады. Капиталдың алгашкы корлануьшьщ маңызы мынада: осы процесс барысында косіпкерлер үшін барлык ондіріс факторларына еркін жол ашылады. Бүлар тауар формасын алады жэне өздерінің косіпкерлік кабілеттерін жүзеге асыруга мүмкіндік береді. 9.2. Капиталдар нарығы және оның мазмүны. Капиталистік экономикалык қатынастардың дамуы капитал категориясын орі карай зерттеуді талап етті: жаца концепциялар мен ой-пікір, түжырымдардың пайда болуын тіледі. Жактаушылары басым копшілік капиталга берілетін екі негізгі анықтаманы қолдайды: бірінші - капитал деген қүрал-жабдықтар жиынтығы («заттық» концепция) , екінші - капитал деген акша сомасы («монетарлық»), Екі жак та капитал шаруашылықта пайда табу үшін колданылады дейді. Осымен катар «капиталдар нарыгы» деген түсінік бар. Нарык-тагы сатушылар мен сатып алушылардың аракатынастарының объектісіне байланысты, осы түсінікке аныктаманың екі варианты болуы ыктимал. Бірінші вариант. Өндіріс факторлары нарыгында капитал деп олардың күндык олшеміндегі физикалық капитал түсініледі: ста-ноктар, машиналар, гимараттар т.б. Бүл жагдайда капиталдар на-рыгы ондіріс факторлары нарыгының бір болшегі болып табыла-ды. Бүныц схемасы мынадай (9.1. сурет.): 
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Капиталдар нарығының негізгі субъектілеріне бизнес сферасы жэне хаусхолд сферасы жатады. Факторлар нарығындағы капиталға сұраныс - бұл өздерінің инвестициялық жобаларын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін фирмалардың физикалық капиталға сүранысы. Корініс жағынан бүл фирманың инвестациялық жобаларына жүмсайтын қаржы 
қүралдары болып табылады. Өндіріс факторлары нарығында акшалай салым түрінде капи-талы бар үй шаруашылықтары бизнеске материалдарына сүраныс түрінде қолдануға өз капиталын береді. Бүл үшін олар салынған 
қаражаттарға процент түрінде табыс алады. Физикалық капиталдын фирма меншігіне айналуына, немесе, онын уақытша пайдалануға берілуіне байланысты, төлемдер екі түрге бөлінеді: капитал кызметтерінің толассыздығы (пайдалану бағасы) үшін толем жоне капиталдық активтер (сатып алу-сату бағасы) үшін толем болып бөлінеді. Капитал кызметтерін пайдалану қүны капиталдын ренталық (прокаггық) бағалануы болып табылады. Бүл нарықтық котировка түрін, немесе, фирманын капиталдын бір бөлігін жалға алғаны үшін оның иесіне төлейтін сома түрін алады. Активтің бағасы — капитал бірлігінің қандай уакытта болма-сын сату, немесе, сатып алу бағасы болып табылады. Екіниіі вариант. Қаржы нарығында капитал деп ақша капита-лы түсініледі. Сондықтан капиталдар нарығы қарыз капиталдары-ның нарығының күрамды болігі болып табылады (9.2. сур.). 

9.2. Сур. Карыз капиталының нарыгы деп акша капиталы объектісінің кызметін атқаратын жоне осы капиталға сүраныс пен үсыныс 
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капиталдарының нарығы ақша нарығына жэне капиталдар нары-ғына болінеді. Акша нарыгы мерзімі бір жылға дейінгі банк операцияларын жүргізумен байланысты болады. Капиталдар на-рығы банктің орта мерзімді және үзак мерзімді операцияларына кызмет етеді. Осы нарық оз кезегімен ипотекалық нарықка (кепідцік 
қарыз куәлігімен операциялар жүргізу) және каржылык (қүнды 
қағаздармен операциялар жүргізу) нарыкқа бөлінеді. Қаржы нары-ғының субъектілеріне банктер жоне олардың клиенттері (ипотека нарығындағыдай) , кор биржалары жатады, операциялардың объектілеріне — жеке косіпкерлердің жоне мемлекет институтта-рының қүнды қагаздары жатады. Ақша нарығы мен капиталдар нарығы қарыз капиталының туындысы, екіншілік нарықтар болып табылады. Осылардың оркайсысының оз инструментариі, яғни айналыста болатын нақты 
қаржы бағалылыктары болады. Осылардың бір-бірінен айырмашы-лықтары бар жэне олар төмендегі жагдайлармен байланыста болады: • статусымен (акция, немесе, облигация); • меншіктің типімен (жеке, немесе, мемлекеттік); • іс-орекет ету мерзімімен; • өтімділік дорежесімен; • қауіп-катер сипатымен (банкротгык немесе нарықтық) жоне 
қауіп-қатер дорежесімен (қатерлі, аз қатерлі, қатерсіз). Мысалы, АКШ-тың капиталдар нарығының инструментариіне жататындар: • АҚШ федералдық өкіметінің үзақ мерзімді саясатын кар-жыландыруга тагайындалган казначейлік облигациялар; • қаржы жүйесі арқылы олеуметгік багдарламалардың типтерін каржыландыру үшін үкіметтің ерекше рүксатымен эмитентілген (шыгарылган) мемлекеттік мекемелердің күнды кагаздары; • жергілікті үкімет органдары шыгаратын муниципалдық облигациялар; • жекеменшіктік фирмалар эмитентеген корпорациялардың акциялары мен облигациялары. Капиталдар нарыгын инвестициялық қорлар нарыгы деп жиі v атайды. Инвестиция (капиталдық салым) деп күрал-жабдықтар-дыц жоне материалдық койманың (запас) кобеюіне экономика-дағы капиталдар өсуіне жасалган шыгындар аталады. Капиталдыц жеткізушілері - үй шарушалықтары,оны түтыну-шылар — бизнестің фирмалары. 
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Жеткізушілер мен түтынушылардын бір-біріне әрекеті көп. Бүлардың байланыстары каржы жүйесі, коммерциялык банктер, инвестициялық корлар, брокерлік кеңселер т.б. арқылы жүріп отырады. Олар үй шаруашылықтарының шамалы жинақтарын қаржы 
қүралдардың коп сомаларына айналдырады жоне оны капиталды түтынушылар арасында орналастырумен айналысады. Капиталды беру нысаны op түрлі болуы мүмкін: тікелей жаңадан шығарылған акцияларды жазылғандар арасында тарату түрінде, немесе, заем-д ық карыз, корпорациялардың облигациясын сатып алу түрінде жоне фирмаларга тікелей карыз беру аркылы. Бүл процесте берілген каржылар үшін толенетін процент оте маңызды рол атқарады. 9.3. Кәсіпкерлік капиталдын калыптасу көздері. Іс-орекеттерінің қандай мерзімінде болмасын, косіпкер инве-стициялар жасап отырады, олардың сипаты мен көздері іс-орекеттің кезеңіне тоуелді болады. Кәсіпкерлік бизнесті үйымдастырудың бастапқы кезеңінде капиталдын алғашкы салымын жасау керек. Старттық (соре) капи-тал деп өндірістің бастапкы кезенінде жасалатын капиталдын ал-ғашқы сомасы мен ағымдағы шығындар сомасының жиынтығы аталады. Старттық алғашқы капитал косіпорнын тіркеуге, банкте есеп-шот ашуға, ғимарат сатып алуға, немесе оны жалға алуға, ғимаратты жондеуге, немесе, оны қайта күруға, машиналар, жаб-дықтар, приборлар, патенттер, лицензиялар сатып алуға жүмсалады. Ағымдық шығындарға шикізат пен материалцар, жалдау төлемі, жалақы, әлеуметтік қорларға аудармалар жэне т.б. жатады. Сойтіп старттық капитал косіпкердің ондірістік корлар (негізгі жоне айналыс) сатып алуға жүмсалатын негізгі жоне айналмалы капиталға қажетгігін, жалақыға, баскаруға жүмсайтын басқа оңдірістік жоне ондірістік емес шығындарға қажетгігін көрсетеді. Кәсіпорынныц барлық каражаттарын схема түрінде байкайық (9.3. сур.). 
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Старттық капиталдың және кэсіпкердің каражаттарының ор-нын жауып, өтеп отыру үшін меншікті (ішкі), немесе, несиелік (сыртқы) қүралдар (қаржылар) қолданылады. Меншікті және несиелік күралдардың коздері факторлардың екі түрімен белгіленеді: объективтік — косіпкерліктің үйымдастыру — қүқықт ы к фор-масымен, шаруашылықтың және нарықтың конъюнктурасымен, үлттық экономиканың болмысы және дамуымен, мемлекеттік реттеуші органдарының талаптарымен; субъективтік — кәсіпкерлік қабілетпен, кәсіпкердін жағдайы-мен және оның жеке мүмкіндіктерімен. Мениіікті қаражаттардың қайнар коздеріне мыналар жатады: негізгі кызметгерден түсетін пайда, қаржылық операциялардан түсетін пайда, жарғылық қор, амортизация қоры жоне т.б. Несиелердің қайнар көздері: несие мен қарыздар, түрақты пас-сивтер және несиелік қарыздар. 
Қаржы ресурстарының алғашқы қалыптасуы жарғы капиталы жасалып кәсіпорын қүрылғанда басталады. Жаргы капиталы — бүл фирманың негізгі және айналмалы каражаттарының қайнар көзі. Ал жарғы капиталының кайнар көзі мыналар: акционерлік капитал, күрылтайшылардың жарналары, салалык каржы ресурстары, үзак мерзімді несие, бюджет қаражат-тары. Жарғы капиталының көлемі ондіріс процесіне инвестиция-ланған ақша қаражаттарының негізгі және айналмалык көлемін бейнелейді. Сырттан каржыландыру карыз алу немесе акция шығару ар-кылы жүреді. Несие - бүл карыз капиталыныц козғалу нысаны, ол кайта-рылып беріледі және иесіне пайда әкеледі. 
Қарыз капиталының қайнар көздері: • рантьелердің капиталы, яғни кәсіпкерлік кызметпен айна-лыспай процентке өмір сүретін адамдардың капиталы; • көпшіліктің жинактары; кәсіпкерлік кызмет сферасын озгерт-кен адамдардың капиталы; бюджеттік калыстар; • косіпорындарының бос капиталы; тауарлық несие түрінде бір көсіпорнынан екіншіге кошіп отыратын капитал; • банкнота шығару нэтижесінде пайда болған капитал. Несиенің болуы өндіріс процесінің үзілмей жүруіне көмектеседі. Кәсіпкерлер кобінесе коммерциялық жоне банк несиесін колдана-ды. Сонымен қатар, несиелер кысқа мерзімді (бір жыл ішінде 

қайтарылады) жоне үзак мерзімді болады. 151/ 



Қысқа мерзімді қарыздар жалақы төлеуге, шикізат алуга немесе дайын тауарларды сату үшін, күнделікті шыгындарды өтеуге қолда-нылады. Қысқа мерзімдік несиелердің жиі қолданылатындары: • коммерциялық несие — бір кәсіпорын екіншіге береді; • қаржы институттарынан алынатын несие; • инвесторлардан алынатын қарыз. Үзақ мерзімді қаржыландырудың көзіне бөлінбеген пайда, ак-циялар мен облитацияларды сату жоне үзақ мерзімді қарыздар жа-тады. Үзақ мерзімді заемдар — бір жылдан артық пайдаланатын 
қаржылар. Бүлар кобінесе қымбат жабдықтар, ғимаратгар сатып алу үшін, зерттеу жүмыстарын жүргізу үшін қолданылады. Ірі корпорациялардың көбі облигация шығарудан қосымша 
қаражаттар табады. Облигация — бүл қүнды кағаз. Ол о н ы ң иесінің белгілі көлемде ақша сомасын косіпорынга өткізгенін куәлайды. Осы ақша оған белгілі мерзімде қайтарылуы керек және ол оған жылына бір немесе екі рет процент алуына қ ү қы қ береді. Корпорация үшін облигацияларды сату инвестициялар тарту-дың қолайлы формасы: Бүның себептері: • бүлда несие, бірақ қоғамнан алынатын; • банкі сияқты, облигацияға процент көбінесе жьшына екі рет төленеді (купондық толем); • үзақ мерзім, одетте 10 жыл (кейде 30 жыл) өтеу мерзіміне дейін. Б а н к і н і ң несиес інен о б л и г а ц и я шығару ү н а м д ы , б і р ақ банкілікпен салыстырганда бүның проценті жоғары болуға тиісті, ойткені басқаша болса облигацияны ешкім сатып алмайды. Корпо-рациялардың облигациясы, одетте номиналына сойкес сатылатын, борышқорлық қолхат болып табылады. Акционерлік қоғамдар коишіліктің капиталын акция шыгару аркылы өздеріне тартады. Акция — қүнды қағаз, ол иесінің акша сомасын откізгенін долелдейді жоне иесіне дивиденд алу к ү к ы н береді жэне онын иесі сол компанияның басқаруына қатынасуға 
қү к ы қ алады. Егер облигацияны иеленушілер компанияның тек несие берушісі болса, акционерлер компанияның меншік иелері болады. Бұл жагдай акционерлерге директорлар кеңесін сайлауға жоне табыс-тарды болуге қатынасуга қүқ ь щ береді. 152/ 



Акцияларға ашық жазылудың өзіндік артықшылықтары және кемшіліктері болады. Артықшылақтар: біріншіден, қаражаттар жинауға комектеседі; сатудан түскен қаражаттар ондірістік қуаттарды кеңейтуге және жаңғыртуға, қарыздарды отеуге, қызметтерді коптарапты еруге жоне баска максатгарға колдануға пайдаланылады; екіншіден, партнерлер мен клиенттерді информациямен камти-ды; үшіншіден, фирма ішінде акцияларды сату аркылы персоналды ынталандырады; тортіншіден, акцияларды пайдалану мумкіндігін береді. Кемшіліктерге жаткызу да болады: • басқарудағы бақылау мен икемділіктің томендеуі; • акцияларды шығаруға жоне орналастыруға шығындар жасау; • нарықтың қысым жасау ыкпалы (конъюнктура озгергенде); • акциялардың шығарылуын жоне орналастырылуын ұйымдас-тыру үшін кабілетті команда күрудың қажеттігі. Корпорациялардың акция шығару аркылы каржылануы кар-жыланудың ең кымбат түсетін жолы болып табылады. Батыс компаниялары бүл жолды оте сирек, каржылаудың баска турі болмаған жағдайда пайдаланады. Қаражат жетімсіз болғандықтан акциялар шыгару безнесмендердің баскару кызметіндегі тәуелсіздігін томендетеді. 
Қашан болмасын қаржыланудың түрлері коп болған сайын косіпорынның даму моселелері киындай береді. 

9.4. Капиталдың айналымы. Капиталды тиімді пайдаланудын корсеткіштері. Косіпкерлік сфераның кандайында болмасын, косіпкер капитал жұмсап озіне тезірек пайда табуды (алғашкы жумсалған сомадан артык сомаға ие болуды) максат етіп қояды. Ол үнемі пайда табуды коздейді. Бүл үшін ол ондірісті үзбей, жалғастыра жүргізуі керек, яғни үдайы ондіріс болуы кажет. Үдайы ондіріс онеркосіптік капиталды пайдалану негізінде жүреді. Осы процесте онеркосіп капиталы үш функционалдык форма алады. Үдайы ондірістік процесті, осыған катынасатын онеркосіптік капиталдың функционалдык формаларынын озгеруі бағытынан карасак, оны мынадай түрде бейнелеуге болады: 153/ 



А - Т ... G ... Т1 - А' Бүл мынадай занды сатылардан түрады: А - Т ... Ондіріс факторлары нарығында тауар формасын алған өндіріс факторларына ақша капиталы жүмсалады. Сойтіп, осы акша капиталы ондіргіш капиталға айналады. Бүл капиталдын функциясы - ондіріске жағдайлар жасау ... Ә ... Өндіріс процесінде ондіргіш капитал тауарлык капиталға айна-лады жэне ол үстеме (қосымша) қүн ондіру функциясьш атқарадьг ... Т1 - А1 Тауарларға сіңген үстеме қүн , оны нарықта откізген соң, кәсіпкердің қарамағына түседі. Бүл сатыда тауар капиталы тағы да жаңадан ақша капиталына айналады. Тауар капиталының функ-циясы - үстеме (қосымша) қүнды откізу, сату. Капиталдын бір формадан екінші формаға айналатын қозға-лысын оның ауыспалы айналымы деп атайды. Формула корсетіп түр - капиталдын ауыспалы айналымы пайда жасауды коздейді-d=A' - А Мүнда А-бастапкы жүмсалған капитал, d -үстеме күн. Авансталған капиталдын барлығының қозғалысын үзілмей 
қайталанып жүріп отыратын жеке акт емес процесс деп қарасак, онда бүл кашипалдыц айналымы болады. Капиталдын айналымы мен оның ауыспалы айналымы бір-бірімен тура келмейді. Ауыспалы айналымның әрқайсысының нотижесінде косіпкерге ақшалай формада авансталған капиталдың тек бір болшегі кайтып келеді; барлық капиталдық қүн оз иесіне озінің бастапкы ақшаяай формасыңда толык кайтып түскеңде капитал толық айналым жасайды. Капиталдын op түрлі элементгерінің айналымы бірдей жүрмейді. Капиталдык күнның айналымдағы ор килы функцияларына сәйкес, капитал негізгі жоне айналмалы болып болінеді. Негізгі капиталға еңбек күралдарының қүны жатады, айналма-лыға еңбек заттарының жоне жүмысшы күшінің толем күндары жатады. Капиталдын осы бөлшекгерінің айналымының айырмашы-лықтары, ондіргіш капиталдын күнының op элементтерінің жасалы-натын онімге озінің қүнын алмастыруының одістерінің әр түрлі болуымен байланысты болады. ^Іегізгі капитал - бүл ондіріс процесіне түтас катынасатын, бірак оз күнын онімге бір-бірте ауыстырып, меншік иесіне акша-154 / 



лай-формада бірте-бірте қайтып оралатын капитал. Негізгі капи-талға барлык жабдыктардың, машиналардың, өндірістік ғимарат-тардың, қүрылыстардың күны жатады. Шикізат, отын, материал-дар айналмалы капиталға жатады, бүлардың күны әрбір ауыспалы айналым актісінен кейін қайтып оралып отырады. Осыған жүмыс-шы күшінің төлем күны да жатады. -^Лйналмалы капитал - өндіргіш капиталдың бір болігі болып табылады; оның қүны, оны түтыну процесінде толығынан онімге ауысып, орбір ауыспалы айналым актісінің соңында (жоғарыда айтылғандай) акшалай формада түтас қайтады. Негізгі капитал материалдық (физикалық ) және моралдық жағынан тозады. Материалдық тозу: негізгі капиталдың элементтері физика-лык түрғыдан кызмет етуге жарамсыз болып қалуы. Олардың түтыну қү н ы жоғалады. Материалдық тозу мынадай жағдайларда орын алады: • жүмыс кезеңінде капиталдьщ кызмет ету процесінде; • табиғат күштерініц әсерімен жүмыссыз қалған кезенде. Материалдық тозудың екі жағы болады: • техникалық-ондірістік - түтыну к ү н ы н ы ң жойылуы; • к ү н д ы к ~ к ү н н ы ң жаңа өнімге кошуі. Моралдық тозу - бүл негізгі капиталдың,еңбек қүралдарының күнының төмендеуінің нотижесінде, немесе, олардың онімділігінен жоғары онімді еңбек күралдарының пайда болуына байланысты, 
қү н ы н ы ң бағалылығының жойылуы. Моралдық тозудың екі түрі болады: • еңбек онімділігінің өсуіне сәйкес берілген еңбек күралдары арзандау, аз қүнмен үдайы өндіріледі; • қү н ы бүрынғыдай машиналар ондіріледі, бірак техникалык жағынан жетілуі, онімділігі, рентаблділігі жоғары болады. Аталған екі жағдайдада негізгі капиталдың қүны жойылады, томендейді, ойткені еңбек күралдарының бағасы олардың пайда-лылығымен есептелінеді (белгіленеді). Осы жағдай амортизациялык қор куруға мәжбүр етеді. Осы кордың каражаты жыл сайын жасалып отыратын, амортизациялык жарналардан қүралады. Амортизация корының қаржылары ескірген еңбек күрал-жаб-дыктарды толык алмастыруға, жабдыкты жондеуге, жетілдіруге, сондай-ақ косымша машиналар, станоктар жоне т.б. сатып алуға пайдаланылады. Демек, амортизация коры ондірісті үлғайтуға пай-даланылады, қорланудың косымша козі ретінде кызмет етеді. 155/ 



Капиталдын қызмет ету мерзімінің сипаттамалары оте маңыз-ды э к о н о м и к а л ы к көрсеткіштерге жатады. Өйткені , басқа косіпкерлермен босекелестік жағдайда үтысқа тек уақыт үнемде-гендер жетеді. Баска косіпкерлермен бәсекеде уақыт үтқан алдымен жеңіске жететін болғандықтан, капиталдың кызмет ететін уақыт мерзімін сипаггайтын корсеткіштер ең маңызды экономикалык корсеткіштерге жатады. Мысалы, капиталдын айналу шапшандығы, оның бір жыл ішіндегі айналым саны арқылы есептеледі: П = О/Т, мүнда П — айналым саны, О - капитал айналымының өлшем бірлігі (1 жыл), Т - берілген капиталдын, айналым мерзімі (ай). Капиталдын айналымы, корсеткіш ретінде, сату колемі мен жүмсалған капиталдын ара сойкестігін сипаттайды, яғни активтердің таза салымы кандай дәрежеге жеткенше откізу (сату) жүріп оты-ратынын корсетеді: Kj = Сатудың көлемі/Салынган капитал. Осы түрлі корсеткіштердің жабайысына айналмалы капитал-дын айналуының коэффициенті жатады, бүл осы кезеңцегі айнал-малы капиталдын орташа қалысының, осы кезеңце откізілген онімнін 
қүнының (сатудан акшалай түсім) болінісіне тең болады. _ Айналмалы капиталдын, орташа қалдыгы Сатылган онімнің қүны Мысалы, бір жылда сатылған онімдерден акшалай түсімі - 2000 млн. тенге болса, ал фирманын айналмалы капиталының орташа 
қалдығы — 400 млн. тенге, онда айналмалы капиталдын айналуы-нын коэффициент!: = 2000 млн. тенге 400 млн. тецге Бүл фирманын айналмалы капиталға салымының әрбір теңгесі бір жылда бес айналыс жасаганын корсетеді. Айналыс санын біле отырып, біз күнмен есептелген бір айна-лыстын орташа үзактығының корссткішш есептей аламыз (От)-О г = - 0 П немесе біздің мысалда: р. 360 күн ^ г = _ ! _ = 72 К ү Н 156/ 



Айналыстың көрсеткіштері косіпорынның қаржылық жағдай-ын бағалаудағы мағынасы оте зор болады, ойткені айналмалы қүрал-дардың ақша формасына айналу шапшандығы, косіпорынның толем кабілетіне тікелей эсер етеді. Айналмалы капитал мен кыска мерзімді міндеттемелер сома-сының сойкестігі, қазіргі орекет ететін капитал мен косіпкердін толем қабілетін байланыстырады. 
Қазір орекет ететін капитал — бүл айналмалы кордың сома-сының қыска мерзімді қарыз міндеттемелер сомасынан артык-тығы: К2 = Айналмалы капитал/Қысқа мерзімді міндеттемелер. ^ . . Қажетті капиталдық салымдар Өтеу мерзімі = ^ \ г-5 '—-г-Жылдық амортизация + жылдык пайда Негізгі жоне айналмалы корлардың кызметгерін сипаттау үшін олардың пайдалану тиімділігін корсететін корсеткіштер колданы-лады. Бүлардың екі түрі бар: 1) К,айтарым (қор қайтарымы) корсеткіштері: Өндірілген онім кәлемі ф " Негізгі ондірістік қорлар колемі 
Қор қайтарымы негізгі капитал дэрежесінін тікелей көлемі бо-лып табылады. Қор кайтарымының керісінше көрсеткіші қор сый-ымдылығы деп аталады. 2) Сыйымдылық (қор сыйымдылыгы) көрсеткіштері: ф _ Негізгі өндірістік қорлар колемі _ 1 <> Шыгарылган онімдер колемі. ~ Фо 
Қор кайтарымының корсеткіші негізгі капиталдың бірлігіне 

қанша онім шығарылады деген сүракка жауап береді. Мысалы, егер өндірілген онімнің колемі 927 мың теңге, ал негізгі ондірістік кор-лардың уакыт мерзіміндегі орташа колемі 600 мыц тенге болса, онда 
қор кайтарымы мынандай болады: Фо=<пп 'Ң Ңге =1.544 600 мың теңге Осы корсеткіштерді пайдалану салалык күрьшымдарға, ондіріс сипатына жэне т.б. байланысты болады. 157/ 



10 тарау. ШЫҒЫНДАР ТЕОРИЯСЫ. 10.1. Өіщірістік щығывдар туралы концепциялар. Шыгындарды зерттеумен саяси экономия классиктері де айна-лыскан. А.Смит абсолюттік шығындар деген түсінік енгізген, ал Д.Рикардо салыстырмалы шығындар теориясының авторы. «Шы-гындар» деген терминді олар, бірлікке жүмсалган орташа қогамдық шыгындар деп түсінген, немесе, онімнің жеке бірлігі орташа косіпорын үшін не түрады, немесе, саладагы косіпорындардың барлыгына бірдей орташа шыгындар көлемі қандай шамада болады. Классикгер шыгындарды ренталық толемдермен есептескендегі ондіріс багасы деп те долелдеді. Марксистік концепция бойынша ондіріс шыгындары капита-лиске тауардың не түратынын корсетеді: ондіріс қүралдары мен жүмысшы күшіне (түрақты жөне өзгермелі капитал) жүмсалган шыгындардың сомасы болады. К.Маркс ерекше капиталистік шы-гындардан, тауардын күньш қүрайтын еңбек шыгындарын - ақиқат ондіріс шыгындарын - ажыратып зерттейді^Ондіріс шыгындарын осылай болу - е ң б е к п і ы ғ ь ш д а р і ^ және кашііадлпыгындарына - бүл капиталистік үдайы ондіріс процесіне марксистік талдау жүргізудің бастапқы принциптерінін біреуі болып табылады. wXIX г. соңында бірнеше жаңа концепциялар пайда болды. Маржиналистер (Менгер, Визер) бойынша, шыгындар шекгі пайда-лылыкка негізделген психологиялык күбылыс болып табылады. Олардың шекті пайдалылыгымен (сагушы козқарасы бойынша) белгіленетін, ондіріс факторлары үшін фирмалар толейтін соманың шамасы белгіленеді. Маржиналистік экономикалык теорияда шы-гындар түсінігі тек жеке кәсіпорынга тән жагдай деп есептелінеді. Осы косіпорныныц табысы мен шыгындары өндіріс масштабының функциясы деп түсініледі. Австриялык теоретик Ф. Визер балама мүмкіндікгер шыгындары-ның субъективтік теориясының авторы. Осы тауардың нақты ондіріс шыгындары, ондіріс ресурстарын баскаша пайдаланганда ондірілген онімдердеп когамга түсетін барынша жогары пайдалылыкка тең бола-ды. Австриялык мектептіц окілдерінін маржиналистік көзқарастарын математикалык негізге кошірумен байланысты, шыгындарды барынша томендету (минимизация) теориялары пайда болды. Шыгындардың институционалистік теориясының корнекгі окіддері Дж.К.Кларк жоне Джон А.Гобсон. Кларк қосымша шыгындар (overhead costs) моселелерімен айналаскан жоне шыгындардын op 158 / 



қилы типтерін индиввдуалдық, қоғамдық , абсолюггік, үстеме, қар-жылық , өндірістік, үзақ мерзімді және кысқа мерзімді жан-жакты зерттеген. Гобсон адамға жасалатын шығындар деген үгым енгізді. Бүган еңбек амалының сапасы мен сипаты, оның қабілеттілігі және қоғамдағы еңбек болінісінің тиімділігі жатады. Өндіріс шығындарының неоклассикалық концепциясы, оны өндіріс факторларына жүмсалатын шығындар (түрақты және өзгермелі) сомасы дейді. Соңғы жылдары неоинституционалистік трансакциондық шы-гындар теориясы пайда болды. Бүған кобінесе айналыс шыгында-ры жатады - тауарды откізу шыгындары (жарнамага, нарыктык жагдайды үстап түру үшін т.б.). Трансакциондык шыгындар деген түсінікті американдык экономист Р.Коуз енгізді. К.Эрроу бойын-ша экономикадагы трансакциондык шыгындар физикадагы үйкеліспен үқсас дейді. Неоинституционалистер нарыктың фун-кциясы трансакциондык шыгындарды үнемдеу болып табылады дейді. Ал онын артыкшылыгына айырбас мүшелерінің оркайсысы-ның информация алуга жүмсалатьш шыгыңдардың барынша томендеу тенденциясы жатады дейді. 10.2. Шыгындардьщ түрлері. Түрақгы, өзгермелі жэне орташа шыгындардыц динамикасы. Шыгындар деп тек жабайы шыгындар емес, нарыкта күн формасын алган ресурстар шыгындары аталады. Шыгындар деген, нотижесінде онім ондіріп откізілетін (сатылатын) ондірістік ресур-старды пайдаланудың ақшалай корінісі. Ондіріс шыгындарын жіктеп болудің бірнеше жолдары болады. Бірітиіден, әлеуметтік-экономикалық багыттан Караганда, шыгындар қоғамдық жоне кәсіпорын шыгындары болып болінеді. 
Қогам багытынан шыгындарга дайын онімнін күнына кошкен жанды еңбек жэне зат түрін алган еңбек шыгындары жатады. Өндіріс шыгындары үдайы ондіріс процесінің нэтижесі болып табылады. Бүл кәсіпорынның ондірісте түтынылган күрал-жаб-дықтары мен жалакы толемдерінің шыгындарын корсетеді. Екіниііден, ондіріс шыгындары экономикалык жэне бухгалтерлік болып болінеді. Бухгалтерлікке - онімнің белгілі молшерін ондіруге накты жүмсалган ондіріс факторларының шыгындары жатады. Бүл жаг-дайда факторлар сатып алынган бағамен багаланады. Косіпорын шыгындары бухгалтерлік және статистикалык есеп беруде онімнін озіндік қү н ы түрін алады. 159/ 



Өндіріс ш ы ғ ы н д а р ы н ы ң экономикалык, түсінігі ресурстардың сиректігіне жэне оларды балама пайдалану мүмкіндігіне негізделеді. Тауар ондіру ушін алынған ресурстардың (қандайы болмасын) экономикалык шығындары, оларды оте қолайлы павдаланып оңдірген күнға тең болады. Бүлар а й к ы н (акшалай) немесе а й к ы н емес (имплициттік) шығындарға болінеді. Айқын шыгындар (explicit costs) деп ондіріс факторлары мен жабдыктаушыларға а й к ы н а к ш а формасындағы толем түрін ала-тын балама шығындар аталады. Бүлардың болуы ресурстарды тыс-тан алумен байланысты. Мысалы, жүмысшыларға, менеджерлерге ж а л а к ы толеу, колік шығындарын отеу т.б. Айқын емес шыгындар (implicit costs) деп ондірісте пайдала-нылған фирманың оз иелігіндегі (сыртган сатып алынбаған) ресур-стардың қү н ы н (шығынын) атайды. Мысалы, ғимараттарды жалға бермегендікген түспеген пайда. Бухгалтерлік статистикада а йқы н емес шығындар корсетілмейді. Өндіріс шығындарын түр-түрге болудің коп классификация -л ы к белгілері болады (10.1. кесте). К е с т е 10.1. Өндіріс шығыидарының классификациясы Классификациялау белгілері Шығыңдардың бөлімшелері Экономикалык элсмснттср Өзіидік қүнның баптары Технологиялық процескс катынасы 
Қүрамы Өнімнің озіндік қүиына жаткызу тэсілі Оидіріс процесіидегі рөлі Шығын жасаудыд мақсатка сай келетіидігі Жоспарға енгізу мүмкіндігі Ондіріс көлсмінс катыиасы Пайда болуының дүркінділігі Дайып окімге қатынасы 

Шығындардың экономикалык элементтері Калькуляцияның озіидік қүнның баптары Негізгілер, үстемслср Бір элементгік, кешендік тікелей, жанама Тікелей, жанама Өндірістік, өндірістен тыс Өнімділік, онімділік емес Жоспарлапған, жоспарланбаған Түрақты, озгермелі Агымды, біржолғылык Аякталмаған ондіріс шығындары, дайын онім шығындары 160 / 



Практикада көбінесе шыгындарды түрақтыға жэне өзгермеліге бедеді. Яхрақты шыгындарга (fixed costs FC) - осы мерзімде ондіріс пен откізудін кодемі мен қүрамына байланысты емес шыгындар. Түрақты шығындардың графикалық бейнесін абсцисса болігіне параллельді түзу с ы з ық корсетеді (10.1. Сур.). 

1 X' / Старттық шығындар 
Қалдык шыгындар » Q 10.2. Сур. Әдетте түрақтыға жататын шығындар: облигациялық заем міндеттемелеріне сәйкес толемдер, ренталық толемдер, ғимараттар мен жабдықтардың амортизациялық толемінін бір болшегі, сактан-дыру жарналары, фирманын жоғары дәрежелі басқарушылары мен болашақта еңбек ететін мамандарының еңбек ақысы. Түрақты шығындарды бастапқы (стартгық) және қалдық (кал-тан) шығындар деп екі топқа белуге болады. Қалдық шығындарға ондіріс пен откізу белгілі бір уақытқа толык тоқтатылганына п - 2 3 0 3 1 6 1 



қарамастан жүмсалатын кәсіпорыннын түрақты шығындарының бір болшегі жатады.Старттық шығындарға ондіріс пен өткізудің 
қайта басталуымен байланысты жүмсалатын, түрақты шығындар-дың бір бөлшегі жатады (10.2. Сур). Өзгерме.іі шыгындарга (veriable costs - VC) осы берілген мерзімде онімді ондіру мен откізу молшерімен жалпы колемі тікелей бай-ланысты шығындар жатады: жалақыға, шикізатқа, отынға, қуатқа, колік қызметтеріне жүмсалатын шығындар. Өнім тіпті ондірілмесе де түрақты шығындар отелуі қажет. Ал озгермелі шығындарды косіпкер ондіріс молшерін озгерте отырып болжап, басқара алады. Өндіріс пен сату (откізу) озгергендегі озгермелі шығындар ди-намикасымен танысайық . Бунда үш жағдай болуы мүмкін: 1. Өзгермелі шығындар пропорционалды болады, егер олардың салыстырмалы озгеруі, ондірістің колемі мен жүктемесінің салыс-тырмалы озгеруіне тең болса (10.3, а Сур.). 2. Егер шығындардың салыстырмалы осуі, ондіріс колемінің салыстырмалы кобеюінен аз болса, онда дегрессивтік озгермелі шы-ғындардың болғаны (10.3, б Сур.). 3. Шығындар прогрессивтік озгермелі болады, егер озгермелі шығындардың осуі, ондірістің колемінен артық болса (10.3, в Сур.). Кәсіпорынның жалпы шыгыпдары деп (total costs) ТС — оның түрақты жоне озгермелі шығыңдарының сомасы түсініледі (10.1. Сур.): T C = F C + V C Өнімнің жаңа бірлігімен бірге, жалпы шығындар озгермелі шығындардың сомасындай шамаға осіп отырады. 

10.3. Сур. 162/ 



Өндіріс колемі өзгергенде жиынтык шығындардың шамасын белгілейтін шығындардың түрлері коп болады, мысалы, шикізатқа, негізгі және комекші материалдарға шығындар, колік шығындары, куатқа, табыстың жекелеген түрлеріне шығындар, т.с.с. Озгермелі шығыстардың жауап ретіндегі коэффициенті ондіріс колемін осіру немесе төмендету шешімдерін белгілейтін болгандык-тан, осындай шығыстарды Батыстын есеп жүйесінде шешуші шы-ғыстар деп атайды. Шығыстардың басқа түрлері өндіріс көлеміне тәуелді болмайды, мысалы, кәсіпорнының окімшілігінің және кор-ғаушыларының жалақысы, арендаға алынған негізгі күралдар үшін толемдер жоне т.б. өйткені бүлар ондірісті қандай колемде жүргізу туралы шешімдерге эсер етпейді, олар косіпорнының тек кызмет ету ш а р т ы болып т а б ы л а д ы . Б ү л а р д ы ш е ш і м к а б ы л д а у д ы белгілемейтін шығыстар деп атайды. і Әдетте уақыт мерзімі кыска жэне үзак мерзім болып болінеді. ^ з а к мерзімде шығындардың барлығы озгермелі болады. Мысалы, егер жүмыстан босату мерзімі жүмыскерлер үшін бір апта болса, онда жалакыға жүмсалатын шыгындар жүмыскерлер үшін бір апта бойы түракты болады. Қызметкерлер үшін бүл мерзім 6 жүма, 3 ай және одан артык,- Егер уақыт мерзімін бір жыл деп алсақ , онда еңбек үшін толем шығындарының барлығы озгермелі болады. Түрақты шыгындар шарттык қарым-катынастар (мысалы, ли-зинг шарты, жолдау шарты, арендалык. шарт жэне т.б.) нэтижесінде пайда бола алады. Шыгындарды мэн жагынан түрақты жэне озгермелі деп болуден пайда жок. Шыгындардын Батыстагы клас-сификапиясында олардың тортібінің (түракты немесе озгермелі) си-паты шешім қабылдаиған ситуациядан тоуелді деп түжырымдалады. Бірак барлык озгермелі шыгындар ондіріс колемі туралы шешімдерге эсер етеді, ал барлык түракты шыгындар эсер етпейді деген дүрыс емес. Бір түрге жататын шыгындардын өздері op түрлі болып корінеді. Шешімдер қабылдаудын белгілі ситуациясында озгермелі коп, ал басқа ситуацияда түрақты шыгындар коп болуы мүмкін. Осы шыгындар түрақтыга немесе озгер.меліге жата ма де-ген сүрақтың жауабы екі фактордан тоуелді болады: кезен мерзімінін үзақтыгынан (шешім кабылдауга кажет) жоне ондірістік фактор-лардың болінісінен. Косіпкер үшін онімнін бірлігін шыгаруга үшін жүмсалган шы-гындар, ягни орташа шыгындар туралы информация, оте маңызды. (gfrmaiua шыгындар АТС — бүл шыгарылган онімнің бірлігіне жүмса-латын жалпы шыгындар: 163/ 



ATC=TC\Q Осыған сәйкес орташа түрақты және орташа өзгермелі шығын-дар есептеледі. Үзақ мерзімде косіпорнының масштабының жоне оның ондіріс колемінің орташа шығындар динамикасына ықпалы оң шамада не-месе теріс шамада болуы мүмкін. Әдетте, үзақ мерзім кезеңінде шығындар, кәсіпорнының кеңеюіне сәйкес, алғашында томендеп минимумға жетеді, осыдан кейін кайтадан оседі. Бүл жағдай қайта-рымның кему заңымен емес, ондіріс масштабының осуінін оң неме-се теріс эффектісімен (ауқым нәтижесімен) дәлелденеді. Ауқымның оң нәтижесі (масштабтан үнемдеу немесе оскелең 
қайтарым) шығарылым осуіне сәйкес фирманың үзақ мерзімдік ор-таша шығындары кемігенде орын алады. Ауқымның теріс нәтижесін шығарылатын онімнің колемінің осуіне байланысты узақ мерзімдік орташа шығындар оскен жағдай-да ондірісті үйымдастыру мәселелері қүрады. Бүның басты себебі -фирманың ор түрлі буындарының қызметін реттеуге бақылау жүргізудің босендеп кетуі. Басқарушы аппарат осіп кетеді, жоғары дорежелі баскарушылар ондірістік проценттен алшақтанады. Бүл басқарудың жедеддігінің айқындығын томендетеді, ондірістің тікелей жоне үстеме шығыстарын осіреді. Дағдарыс кезеңінде, босекелік сайыста ірі ф и р м а л а р д ы ң оміршеңдіг ін ің мүмкіндіг і жоғары болады. А уқы м н ы ң теріс нотижесінен аулақ болу үшін бүлардың қолданатын мүмкіндіктері мол болады. Егер үзақ мерзімдік орташа шыгындар шығарылым колемінен тэуелді болмаса, онда ауқым нотижесінің қайтарымы түрақты бола-ды. Кәсіпорнының тиімдшгінің барынша томен колемі, фирмага озінің үзақ мерзімдік орташа шығындарын барынша томендетуге мүмкіндік беретін, ондірістің ең аз колемі. Өндіріс колемі туралы сүрак қаралғанда тек орташа шыгындар-мен пша емес, шекті шығындармен де есептесу кажет. (Шркті шыгындар МС — бүл онімнің қосымша бірлігін ондіру ушін кажет косымша шығындар. 

Егер онімнің косымша бірлігі оныц сату бағасынан арзан түссе, онда шекті шығындар онімнің багасымен теңдескенше, фирма 164/ 



өндірісті кеңейте береді. Қысқа мерзімде шекті шығындардың қисық сызығы - U тәрізді форма алады, бүл қысқармалы табыстылық заңымен байланысты — еселеп осіп отыратын қосымша күш шек-телген немесе тіркелген ондіріс факторларына қолданылады. Бастапқыда шекті шығындар азаюы мүмкін (10.4. Сур.), бүл өндіріс масштабының өсуі табыстылықты өсіретін масштабтың эффектісімен байланысты. МС, АС жоне AVC қи с ық сызықтардың тәртібі шекті-орташа деп аталатын ережеге бағынады. Осыған сәйкес, шекті шығындар 

орташа шыгындардын барынша томен мағынасына тең болады. Гра-фикте бүл ереже МС к и с ық сызығының АС жоне AVC қи с ық сы-зықтарымен, бүлардың минимум нүктесінде түйіскені болып табы-лады, яғни М С = minAC. Егер қалыптасқан нарықтық бағаны Р фирма берілген деп жоне соған озінің ондірісін бейімдеді деп есептесек, онда ол онімді Qont, оның бағасы шекті шығындармен теңескенше ондіре беруге талап-танады. Фирманың үсынысының кисық сызығы SS орташа шы-гындардын ең томен дорежесінен жоғары орналасатын шекті ш ы -гындар сызығымен үйлесімді беттеседі. 10.3. Шыгындар және еңбек онімділігі. Өнімді өндіруге жүмсалган шыгындар жанды еңбек шыгында-ры мен ондіріс қүрал-жабдықтарының шыгындарынан түрады. Ал 165/ 



соңғыларда, оз уақытында, соларды жасауға жүмсалған еңбек шығындары болып табылған. Сондықтан экономикалық теорияда онімнің қандайына болмасын жанды (нақты) жоне зат түріндегі еңбек жүмсалады деп түжырымдалады. Өткен (зат түріндегі) еңбек білім, информация т.с.с. түрде жинақталады. Фирма ондіретін онім белгілі бір түрде — зат немесе күн түрінде - ондіріс нотижесін, яғни оның тиімділігін қүрайды. Өндірістің нотижелерін, оларды жасауға жүмсалған шығындармен салыстырғанда, ондіріс тиімділігі айқындалады. Өнімділік — осы жүйенің берілген уақыт мерзімінде ондірген онімдерінің сол мерзімде жасалған, немесе ондірілген онімдер үшін түтынылған ресурстардың санына арақатынасы. Егер ресурстардың аталған бір түрінің (еңбек, капитал, куат, информация, материалдар) онімділігін есептеу кажет болса, онда бүл есеп онімділіктің жеке корсеткіші болып табылады. Мысалы: ЕӨ = Онім көлемі/Тірі еңбек шыгындары. Басқа коп түсініктер сияқты, онімділік тиімділіктің корсеткіпггер жүйесін қүруымен бірге коптеген сан корсеткіштермен белгіленеді. Өнімділіктің шағын жоне кең мағынасы болады. Өнімділіктің ша-ғын мағынасы деп, ондірістің негізгі мақсатына козкарас бағыты-нан ондірістік процестің тиімділігін сипаттайтын, бір корсеткіш түсініледі. Негізгі мақсат осы ондірістік процестен тыс откізілуге тағайындалған онімдермен жоне бір немесе бірнеше негізгі ресур-стардың арасалмағы түрін алады. Бүндай корсеткіште ондіріс шарт-тары (тапсырманың уақытында орындалуы, жүмысшылардың жара-каттарының саны жоне баскалар) корсетілмейді. Кәсіпорындарының моселелері онімділік оскен сайын бір корсеткіш арқылы оның іс-әрекеттерінің тиімділігіне баға беру қиын-дай түседі, сондықтан корсеткіштер жүйесін қолдануға кошкен ыңғайлы болады, яғни онімділікті кең мағынада түсінуге. Өнімділікті олшеудің нетізті екі тобы бар. Біріншіге онімділіктің статикалық коэффициенттері жатады. Бүл жабайы тілмен айтсак, белгілі уакыт мерзімінде жасалған шыгын-дардын олшеміне болінген онімніц олшемі. Екіншіге онімділіктің динамикалық индексі жатады. Бүл откен мерзімдегі онімділіктің статикалык коэффициентіне болінген, белгілі мерзімдегі онімділіктің статикалық коэффициенті. Топтардын оркайсысының ішінде онімділіктіц олшеуіштерінін үш типі болады: жеке, факторлық , копфакторлық және ж и ы н т ық факторлық, немесе онімділіктің жалпы корсеткішгері. Олшеуіштердің орқайсысы онімнің шығындарға катынасын сипаттайды, бірақ олар 166/ 



болгіште есепке алынатын шығындардың элементтерінің саны не-месе ресурстардың түрлері жағынан бір-біріне үксамайды (10.5. Сур.). Шығындар Агымдагы Осы уақыт мерзімінде пайдаланған ресурстар көлемін көрсетеді 
-I Қолданылгані Оіщіріске тартылған ресурстар көлемін көрсетеді 1 Ресурстардың бір түрі еңбек өнімділігінің жеке көрсеткіштері Ресурстардың бірнеше түрі Еңбек енімділігінің кепфакторлы көрсеткіштері Ресурстардың барлык Ецбек өнімділігініц түрлері жалпы корсеткіштері 10.5. Сур. Егер әңгіме ресурстардың бір түрі туралы болса (еңбек, капи-тал, қуат, информация , материалдар) — бүл өнімділіктің жеке к ө р с е т к і ш і (немесе ішінара өн імд іл ікт ің көрсетк іші ) . Е ң б е к онімділігінің жеке көрсеткішінің формуласы: Өнімнің көлемі ЕӨ= Жанды еңбек шыгындары Б ү н ы ң коп тараған формалары: • еңбектің бір сағатында немесе ақы төленген бір сағатта шыға-рылған өнім; • еңбек еткен бір адамның шығарғаны. — ондірілген өнім қуны салыстырмалы багамен (мың теңге) о= Жүмыскерлердің жумыс істеген уақыты, адам — кундер 25000 мың теңге 10 мың адамдар — кундер = 2500 теңге/адам—кун Онімділіктің жеке корсеткіштері өндіріс процесінің тиімділігіне жалпы сипаттама береді, бірак кобінесе ор түрлі бағытталған болма-са да, сонда да динамикасы үқсамайтын. Мысалы, капитал қайта-рымы томендейді, ал материал кайтарымы өседі: 167/ 



Капитал қайтарымы = - Өнім колемі Негізгі капитал шыгындары 
Материал қайтарымы= - Өнім көлемі Агымдагы материалдық шыгындар. Бүлардың қозғалыс бағыттарының үқсамайтындығына сәйкес, капитал салымын бағалауда қайшылықтар тудырады. Сондықтан шаруашлык шешімдерге жалпы баға беру үшін, біріне-бірі алмаса алатын ресурстарды қолдану туралы балама шешімдер қабылдау мүмкіндігі бар болғанда, шығындар бөлімінде өндірістік процестің барлық негізгі материалдық факторлары болатын көрсеткіштер қажет. Осымен бірге, өнімділіктің көпфакторлы көрсеткіштерін есептеудің қажеттігі мынамен туындайды: кәсіпорындарының бір жүмыскердің ондірімінің өсуі тек өндірісті жақсы үйымдастыру ар-кылы емес, ол жанды еңбектің техникалық жарақтандырылуын жо-ғарлату арқылы да жүреді. Көпфакторлы еңбек өнімділігі көрсеткішінің бөлімінде мына-лар болады: • ағымдағы шығындар (жүмысшы күшіне, шикізат, материал-дар сатып алуға т.б.); • аралас бағалау (осы жоне басқалар). Еңбек өнімділігінң көпфакторлық жэне жалпы көрсеткіштерін есептеудің бастапқы формуласының түрі: 

Бүнда Хі — МФ көрсеткішін есептегенде есепке алынатын фак-торлар, 1,0 — сәйкес келетін есеп беретін және базистік кезеңдердің индексациясы. Кобінесе негізгі өндіріс факторының түрі деп жанды еңбек жоне негізгі капитал қаралады. Бүл жағдайда м ф = Q ccL+PK Бүнда a, Р — жанды еңбекті және негізгі капиталды қосуга керек сәйкес салмақтар. 

, немесе М Ф = ^ М Ф = ОД(Хі) , МФо Qo / f (хі) - 1, О 

168/ 



L — жанды ецбек шыгындары; К — негізгі капитал шыгындары. Өзара алмасатын факторларды есепке алу үшін, онімділікті есеп-тегенде ондірістің барлык факгорларын болгіште біріктірген оте үтымды болар еді деп есептейміз. Ж и ы н т ық онімділікті олшеудің осындай әдісін кобінесе корпорациянын жалпы кызметтерін талдауда жоне коп шешуші факторларды қолданатын салаларда қодданған жон. Өнімділікті жогарылату баскару процесіне жоне онімді, неме-се, еңбекті озгерту (кайта жасау) процестеріне кірісудің нәтижесі болып табылады. Томенде аталған жағдайлардың (шарттардың) жеке біреуі (кандайы болмасын) орын алса, онда онімділік оседі: 1. Өнім кобейеді, шығындар азаяды. 2. Өнім кобейеді, шығындар озгермейді. 3. Өнім көбейеді, шығындар оседі, бірак осу к а р к ы н ы томен болады. 4. Өнім колемі озгермейді, ш ы ғ ы н д а р томендейді. 5. Өнім азаяды, шығындар томендейді, бірақ мүның томендеу 
қ а рқы н ы жоғары болады. Өнімділіктің корсеткіштері жүйесінде фирманың іс-орекеттерінің барлык жағдайлары қамтылады. Сондыктан , осіресе бүгінгі жағ-дайда, тек ондіріс факгорларын есепке алумен канағаттанбай, адам факторын да есепке алу кажет. Енбек онімділігінің осуінін негізі баскарушылык күралдары 10.2. кестеде келтірілген. К е с т е 10.2. Өндірістің техника-лык дәрежесін көте-РУ Кешендік механизация жәнс автоматизация Прогресивтік технология емгізу Өнімнің конструкциясып, техникалык сипатта-маларын т.б. жетілдіру Еңбек заттарыныц пайдаланылуыи жақсарту не-месе оларды баскалармен алмастыру Басқаруда еңбекпен ондірістің үйымдас-тырылуын жетілдіру Баскару күрылымын Баскарудагы еңбекті механизациялау жәнс раци-онадцау EFY (НОТ) енгізу Ецбекті мәлшерлеу Ондіріс қүрылымын-дағы өзгерістерге сөй-кес еңбек шығында-рыиың озгерістері Еңбек сыйымдылығының дәрсжесі әр түрлі бо-латын жеке онімдер түрлерінің үлес салмағын осіру немесе томендету Адам факторы Білім дэрежесінің осуі, ондірістік квалификаци-яның өсуі, адамдардыц ецбекке қатынасы 169/ 



Фирма дорежесінде, бір жақта, тиімділіктің негізгі факторларын басқару мүмкіндігі болады, екіншіде - оған (тиімділікке) тыс жағдай-лар тудыратын болжамсыздық зор осер етеді. Кейбір салаларда өңдіріс шығындарының айырмашылықтары табиғи, жаратылыс жағдайларымен байланысты болады (мысалы, ауыл шаруашылығы, кен өндіретін салалар). Бүған мысал болатын - біздің елде осьщан бүрын «маусымдық» немесе аймақтық баға-лардың болғаны. Басқа салаларда шығындардың айырмашылығын дүниеге окелетін жағдайлар - жаңа бүйымдарды, технологияларды енгізу, үйымдық формаларды қүруға, ондіруге, дамытуға жоне сапалық жетілдіруге бағытталған жағдайлар енгізу, еңбек ресурстарының сапасы мен квалификациям жэне т.б. жағдайлар. Өндіріс шығын-дарының қүрылымында ресурстардың қандай түрі басым болуына байланысты салалар мына түрлерте болінеді: еңбек сіңіргіш, мате-риал сіңіргіш, қуат сіңіргіш. Әдетте, материалдық шығындардың үлес салмағының өсуі өндірістің мамандануымен, онда кобінесе кешендік бүйымдарды пайдаланумен байланысты болады. Бүгінгі заманда, салалар масштабында, шығындардың динами-касын екі қарама-карсы тенденциялардың сайысы белгілейді. Біріншісі, ондіріс шығындарын осіреді. Осы жағдайға әкелетін факторлар: • түтынудың, сондықтан ондірістің жекеленуін (индивидуал-д ық болуын) көздеу; • шығарылымдардың (шыгарылатын онімнің) ассортиментінің жиі-жиі озгертіліп түруын, алмасуының қажеттігі; • Н И О К Р шығындарының осуі, қызметкерлердің білім дэрежесін жоғарылату, жарнама т.б. Екіншісі, тенденция жаңа технологиялардың алдымен ресур-старды үнемдеуді коздейтінімен байланысты. 
Қазіргі заманда, ілгері дамыған елдерде, коп онімдер бойынша ондіріс дәрежесінің дамыганы сонша, тіпті оны одан орі өсіру тиімді емес болып отыр. Бүл жагдайларда ондірісті сапа жағынан жетілдіру мақсатталады. Жаңа өнімдердің сапасының жоғарылауы, көбінесе, олардың бағасының осуіне емес, кемуіне, проценттеп емес, еселеп, әкеліп соғады. Ассортименттің күрделі алмасып жа-ңаруы ор 5-10 жылда, жаңа технологияға кошу - op 3 жылда жүріп отырады. 170 / 



Осымен қатар, бүгінгі кәсіпорындарының шығындарыньщ өзгерістері, автоматтанған ондірістер санының осуімен де байла-нысты. Автоматтандыру түракты шыгындардын жоне инвестиция-лардың есуіне және өзгермелі шығындардың томендеуіне әкеліп соғады. Ондіріс шығындары қүрылымындағы осындай озгерістер ондіріс қуаттарын толық пайдалануға стимул береді. Жеке региондардың (және елдердің) орналасуының табиғи-географиялық және демографиялык. айырмашылықтары ондіріс шығындарының регионалдық (елдераралық) дифференциациясын тудырады. Бұдан коп бүрын А.Смит былай деп жазған: «Егер кейбір ботен ел бізді кейбір тауармен, біздегі бағадан арзан баға-мен қамтамасыз ете алса, онда олардан сол тауарларды біздің ондірістің артық ондірген онеркосіп онімдеріне сатып алған жон». Бүл козқарас абсолюттік артықшылық теориясы деп аталды. Д.Ри-кардо озара пайдалы сауда мен еңбектің халықаралық мамандалу-ының жалпы принциптерін түжырымдаған. Салыстырмалы артықшылықтар теориясы деп аталған осы принцип тауарлардың саны қаншама болмасын, ақиқат болып табылады. Классикгер дүниеге окелген шығындардың салыстырмалы талдау одісі бүгінгі экономикада озінің кокейкестілігін жоғалтқан жоқ . 



11 тарау. ПАЙДА Т Е О Р И Я С Ы . ӨНДІРІС Н Ә Т И Ж Е С І Н БӨЛУ. 11.1. Пайда жэне оны белгілейтін факторлар. Нарык экономикасының құндық инструменттерінің жалпы жүйесінде пайда маңызды орын алады. Ол фирманың экономика-лык тұрақтылығын камтамасыз етеді, оның қаржылық тоуелсіздігіне кепілдік береді. Нарық жағдайында пайда нені, қалай жоне қандай колемде ондіру керек деген мәселелерді шешуге комектеседі. Сондықтан ондірілген (сатылған) тауарлар мен қызметтердің саны канша және олардың бағасы қандай болғанда барынша мол пайда түседі деген сауал өндірушілерді ынталандырады. Пайда теориясы классикалық мектеп калыптасканнан бері, барлық ірі экономистердің оқулық -тарынан орын алған. Пайданың алгашқы зерттеушісі меркантилистер болған. Олар-дың айтуы бойынша, пайда айналыс сферасында, сыртқы сауда да пайда болады (жогары бағамен сатудың нотижесінде). Физиократ-тардың айтуы бойынша, пайда тек ауыл шаруашылыгында жаса-лады. Мүнда табиғат күштерінің әсерімен түтыну қүндары өндіріс шығындарынан артып өседі. А. Смит пен Д.Рикардо қосымша қүн материалдық өндіріс салаларында жасалады деп тұжырымдады. ^Смит пайданы жүмысшы еңбегінің онімінен капиталист үшін алыным деп есептеген^ К.Маркс пайданы барлық авансталган капитал тудырған қосым-ша к ү н н ы ң өзгерген формасы дейді; ал қосымша қү н н ы ң козі жалдамалы жумысшылардың еңбегі деді. Ол косымша қү н н ы ң пайдаға жоне пайданың орташа пайдаға айналу шарттарын зертге-ген болатын. Маркс осының арқасында пайда осуінің объективтік және субъективтік шекарасын корсеткен. XX г. экономикалык ғылымдағы пайда жонінде мынадай негізгі теорияларды атауға болады: - Өндіргіш капитал теориясы пайданы өндірістің қандайы болмасын, соның міндетті түрдегі факторы болып табылатын капитал эрекеттерінің нотижесі дейді; - Үстамдылық теориясы. Бул теория пайда оз капиталын тұтынуды кейінге калдырғаны ушін, өндіріске жүмсаған каражат-тардың тиімділігін күтудегі қауіпке тоуекелділік жасағаны үшін, капиталистерге сыйлык болып табылады дейді. - пайда косіпкерлік іс-орекеттердің барлык түрлерінен түсетін еңбекке сәйкес табыс; 172/ 



- пайда монополияның болуынық нәтижесі. Осы аталған теориялардың ортак корсеткіші - ол пайданың козін кәсіпкердің іс-өрекетінің нәтижесі деп тану. Фирманың пайдасы белгілі қызметгер атқарады. Олардың негізгілері: - боліп тарату - орындауға арналған бағдарлама мен страте-гияларды қаржыландыру мақсатымен акшалай каражат қорларын кұру, капиталдың оптималдық құрылымын қолдау, банкротқа 
ұшырау қаупін мейлінше томендету; - ынталандыру - ондіріс шыгындарын томендету, инновация мен техникалық жаңалықтар енгізу. Пайданы алдымен тауардың нарыктык сату бағасы мен оны ондіру үшін жұмсалған шығындардың айырмасы деп қарауға бо-лады. Пайданың қурылу, боліну жоне пайдалану факторлары 11.1. суретте корсетілген. Пайданың мынадай түрлері бар: - ^ у х г а л т ^ м к п а й д а ^ сыртқы шығындарды отеген соң, яғни жеткізушілерге ресурстар үшін толем жасаған сон, жалпы ақша түсімінен калган табыстыц болшегі; ^ І Ш ш т и к а л ы і ^ і т а м ) naud fo - фирманың жалпы табысынан барлық шығындарды (сыртқы, ішкі) алып тастағаннан соң калғаны; - баланстық пайда — онімді откізуден түскен түсім мен материалдық шығындар, амортизация жоне жалакы сомасының айырмасы. Кейде баланстык пайданы жалпы пайда деп атайды. Ойткені осы пайда косіпорын қүралдарын боліп жоне пайдалану-дыц козі болып табылады. Осымен қатар, экономикалык одебиетте жшшы, одеттегі, шекті, барынша мол пайда деген түсініктер бар. Пайданың эр алуан турін талдай отырып, кәсіпорынның пай-дасын осіруге жол ашатын жағдайлар тудыратын корсеткіштер есептелінеді: рентабельдіктіц коэффициентті, откізудің рентабельдігі, меншікті капиталдың табыстылығы, онім рентабельдігі т.б. сипатга-малар. Акционерлік коғамның іс-орекетінде мына корсеткіштер ма-ңызды рол атқарады: - бір акцияга келетін пайда (таза пайда мен тартымды акция-лар дивидендтерінің айырмасыньщ айналыстағы жабайы акциялар-дың жалпы санына қатынасы). Бүл корсеткіш фирманың акция-сының нарыктык күнын алдын ала белгілейді; - акционерлердің фирманың таза пайдасының бірлігіне қанша ақша бірлігін толеуге келісетіндігін, акцияның нарықтық багасы мен бір акцияга келетіч пайданың арақатынасы корсетеді; 173/ 
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Қорлану (ондірістік жоне гылыми даму) Әлеуметтік мүктаждар Күрделі каржы салымы Түтыну (дивиденд, процент толеу, матсриалдык жордем жоне т.е.) Шығыстар мен басқа шыгындарды отеу Бюджетке жоне бюджеттен тыс қорларға бағытталады Косіпорнында қалады 
Қарыздарды өтеу жоне проценттер толеу үшін банкке багытталады Бөлудіц баска факторлары 

а « <L> д у а. ® о О. * се =е го .9. О 
л & се е? о. о § се -е->> О. S-

Айналыс қүралдарының айналымы Багалар, тарифтер, алымдар Салықтар жоне салық мелшерлемесі Несиелік процент молшерлемесі Озіндік күн Ецбек өнімділігі 
Қор кайырымы 
Қормен қамтылу Онімдерді, тауарларды, жүмыстарды жонс 

қызмсттерді сатудан келген түсім Баска активтерді, материалдық запас пен материалдық емес активтерді сатудан түсім Негізгі қүралдарды сатудан түсім Баска орекеттерде катысудан келген табыстар Акциялар, облигациялар, күнды 
қағаздардан келген табыстар Төленген айыптан, өсімакыдан, түраксыздык төлемнен осылардың алынғаныныц артыктыгы 
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- төленіп отырган дивыдендтердің үлесі (бір акцияға келетін дивиденд пен бір акцияға келетін таза пайданың санының арака-тынасы). Бұл дивиденд төлеуге жұмсалатын таза пайда үлесін сипаттайды. Экономикалык бағыгга сатудан түскен акша түсімі мен жіберіп алған мүмкіндіктердің шығындары арасындағы айырмадан пайда болганда, фирма жалпы табыс пен жалпы шығындар арасындағы айырмасын барынша коп етуге тырысады. Есте болатын жағдай -онімнің ор косымша бірлігін ондіру жалпы шығындарды осіреді (МС шекті шығындар колеміне) жоне жалпы акшалай түсімді (MR шекті акша түсімінің колеміне) арттырады. Егер фирма ондіріс колемін осірсе жалпы пайда оседі, бірақ ол белгілі бір шекке жеткенше - шекті акшалай түсім шекті шығындардан артык болганша оседі. Шекті шығыңдар шекті акшалай түсімнен арта бастаса пайда томендейді. Сондыктан пайданың бірінші шарты: шекті акшалай түсім шекті шығындарға тең болуы керек: M R = M C Жетілтен босеке жэне таза монополия жағдайында пайданы барынша мол етіп жаткан фирмалардың іс-әрекетгерін салысты-рып корейік. Фирмалар қимылдарының айырмашылықтары сүра-ныс функциясының әр түрлі сипаттамасымен байланысты болған-дыктандабыстың функциясының сипаттамасының ор түрлі болу-ымен байланысты. Жетілген босеке жағдайында фирма үшін сүраныс бағасы берілген шама болып табылады. Осы бағамен фирма тауар бірлігінің каншасын болмасын сата алады (сатамын деп есептейді). Фирма үшін сүраныс кисығы мынадай болады (11.2. Сур.) Тауардың қаншасы болмасын сол бір бағамен сатыла алады. Акшалай орта түсімде озтермейді жоне сол бағаға тең болады. Тіпті тауардың әрбір келесі бірлігі осының алдындағы бірліктің бағасымен сатылады. Осы жағдайда баға Р орта акшалай түсімге AR тен жоне шекті ақшалай түсімге MR тең болады. Осыны 11.3. сурет корсетеді. Акшалай түсім мен шығындар кисыктарын бір графикте бір-бірімен беттестірейік (11.4. Сур.). Шекті түсім M R кисығымен шекті шығындар МС кисығы-ның киылыскан Е нүктесінде фирма акшалай пайдасын барынша кобейтеді. Мүнда соз шекті табыс кисығыньщ шекті шығындар 
қисығының үлғаймалы тарауымен қиылысканы туралы болып отыр. 175/ 



I) I) P=AR=MR 
0 Q о Q 11.2. Cyp. 11.3. Cyp. 

M R қи с ы қ с ы з ы ғ ы н ы ң M C к и с ық сызығын К ж э н е Е нүктелерінде екі рет қи ы л ы с ы п өтетін жағдайды б а йқ а й ық (11.5. Сурет). К нүктесінде шекті шығындар төмендейді, демек, пайда осе бастайды. Фирма өнім жасауды Е нүктесіне дейін көбейтеді. Бұл пайданы барынша жоғарылатудыц екіншілік шарты деп аталады. Б а р ы н ш а жоғары пайда үнамсыз (теріс) емес шама болуы керек, керісінше жағдайда (баға орта шығындардан томен болғанда) фир-ма осы онімді шығаруын тоқтатады. М ү н ы 11.6. сурет көрсетеді. Дегенмен, егер баға орта озгермелі шығындардан AVC жоғары болса, бірақ орта жалпы шығындардан томен болса, фирма бәрібір өнімдерді шығара береді (11.7. Сурет). Бүған дәлел: егер ақшалай түсім өзгермелі шығындарды ғана отесе, сөйтіп аз да болса турақты шығындардың орнын отеуге 
қаражат окелсе, онда фирма өзінің түрақты шығындарын азайта алмайды (кыска мерзімді алғанда) және ондірісті жүргізуге мәжбүр болады. Рж 
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Үзақ мерзімде мүндай жағдай мүмкін емес: кейбір фирмалар саладан кетуге мөжбүр болады. Бүл салада қалған фирмалар үшін сүраныс бағасын жоғарылатады. Осы процесс салада калған фирма-лардың орта шығындарын баға отей алғанша орын алады, яғни Р=АС. Егер фирмалардың саладан кетуі жалғаса берсе, онда баға-ның осуі, оның орта шығындардан артып кетуіне әкеледі, қалған фирмалар экономикалык пайда алады. Бүл осы салаға жаңа фирма-лардың келуіне комектеседі. Жаңа фирмалардың салаға ағылуы үсынысты кобейтіп, бағаны томендетеді, осыдан фирмалардың пай-дасы томендей түседі. Баға орта шығындарды жауып отегенде, яғни Р=АС болған кезде, салаға жаңа фирмалардың ағып кіруі токтала-ды. Жетілген босеке жағдайында, үзак мерзімде, фирмалардың салаға енуі мен шығуын бағаның орта шығындар шамасы мен теңдесуі белгілейді («нолдік» таза экономикалык пайда гипотезасы): P = M R = M C = A C Таза монополия жағдайында баға белгіленген, берілген шама болып табылмайды. Жиынтық нарыктык сүраныспен кездескенде, ондіруші түсінеді: оның онім ондірісін кобейте түсуімен бірге, откізу бағасы томендей түседі. Монополист үшін сүраныстың (орта акшалай түсімінде) кисык сызығы үнамсыз (теріс сан) еңкейген түрде болады (11.8. Сурет). Осы каралған жағдайда, шекті акшалай түсім кашан болсын орташадан томен болады. Монополия жағдайында орта шекті акша-лай түсімнің кисық сызықтары бір-бірімен қисындаспайды және MR<AR. MR-MC болғанда монополист оз пайдасын барынша жоға-рылатады, бірақ жетілген босеке жағдайындағы кызмет ететін фирма-дан озгешелігі MR<P болады. 
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^Модрполист - фирмаға өндірістің қандай көлемі барынша жоғары пайда әкеледі? 11.9 суретте ондірістің осы колемі Q корсетілген. M R мен МС қи с ық сызықтары Е нүктесінде қиылысады, бүған монополистің онім шығарылымының Q бірлігі сойкес келеді. Шыгарылымньщ Q, колеміне сүраныс қисық сызығының К нүктесі жоне Р, сүраныс бағасы сәйкес келеді. Бірақ жоғарьща қаралған жетілген босеке саласы үшін нолдік пайда гипотезасы монополист үшін қолданылуы мүмкін емес. Ол кысқа және үзақ мерзімде жаңа фирмалардың салаға кіруіне тежеулер болуына байланысты үнамды таза пайда (монополиялық үстем пайда) ала алады. Пайда болуының басты себебі - монопо-лиялық ондірушінің жетілген бәсеке жағдайындағы шығарылым-мен салыстырғанда бүгінгі шығарылымды шектеу мүмкіндігінің болуы, демек тауарды жоғары бағамен сатуы. 

Келтірілген графиктерді талдау мынаны корсетеді: біріншіден, пайдасын барынша жоғарылататын фирма жетілген босеке жағдай-ында тек онімнің шығарылу колемін бақылай алады. Екіншіден, таза монополия жағдайында пайдасын барынша жоіарылататын фирма бір мезгідде екі жағдайды - шыгарым колемін жоне бағаны белгілеңді. Монополист - фирма онімді аз ондіріп, оны жоғары бағамен сата алады, ондіріс масштабын осіру аркасында шығындарды елеулі томендете алады жоне бағаны томендете алады. 11.2. Кәсіпкерлік табыс. Монополдык пайда. Кәсіпкерлік табысты, бір жактан, кәсіпорынның табысын болудің к о р ы т ы н д ы нәтижесі деп, ек іншіден, кос іпкерлік 178 / 



кабілеттердің нэтижесі болғаны үшін сыйлык толем деп карауға болады. Алғашында кәсіпкерлік табыс деп, алынған карыз капиталы-ның процентін толегеннен соң қызмет ететін капиталистің карама-ғында кдлатын пайданың болшегі түсінілген болатын. Несие жүйесінің дамуына байланысты, пайданыц процентке жоне косіпкерлік та-бысқа болінуі, оның (пайданың) меншікті капиталдын, немесе, карыз капиталының әрекетгері нотижесінен түскеніне карамастан жалпылама сипаттама алған. Косіпкерлік табыс қарыз процентімен салыстырганда алдынала корсетілген шама емес, ол накты косіпкердің іс-орекетіне тоуелді болады. Сан жағынан косіпкерлік табыс жалпы пайдадан қарыз процентін, салықтарды жоне бюджетке жасалатын баскдца толемдерді алып тастағаннан соң қалған калдығы болып табылады. 
Қызмет етуші косіпкерлердін табыстарынын колемі, алу одісі жоне пайдалану бағыттары жағынан ор түрлі болады. Демек, меншіктің ор түрлі формасындағы косіпорындарда капитал-фун-ция мен капитал-меншіктің бір-бірінен ажыратылғанына байланы-сты, косіикерлік табыстың калыптасуы ор түрде жүреді. Капитал-дын иесі озінің ондірісінде озі косіпкерлік кызмет атқарса, онда косіпкерлік табыс жоғарьща корсетілген кесте бойынша қалыпта-сады. Егер капиталдын иесі және косіпкер болек адамдар болса, онда екі вариант болуы мүмкін. Капиталдын иесі ондірісті басқару жоне онімдерді откізу қызметін менеджерлерге жүктеп, оларға жалақы белгілейді. Осы жағдайда кэсіпкердің табысы капиталға меншік монополиясының толемі түрін алады. Менеджер капитал-функция қызметін жүргізіп, косіпорынның іс-орекеггерінің жүріп отыруына жауапкерлік кабылдай алады. Капиталдын иесі капиталын баска косіпкерге, онын оз жүмы-сын жүргізуіне, белгілі процентке (әдетте, банктік проценттен жоғары) беруі мүмкін. Әдетте, осындай жағдайда, косіпкерлік табыс оның өзінің жеке мүдцесінін қанағаттандыруды коздегендігі болғандықтан жоғары болады. Осы жағдайда, кәсіпкерлік табыс ондіріс жүргізудегі белсенділік үшін толем түрін алады: иннова-ииялар енгізгені үшін, жана онім ондіргені үшін, фирманы бас-кару туралы шешімдер қабылдағаны үшін, тоуекелдік кауіп-қатер-ге бас тіккен жауапкершілігі үшін жоне т.б. Косіпкерлік табыстың қүрамы: 1. Қалыпты (жабайы, әдеттегі) пайда - косіпкерге осы бағыт-та кызмет еткені үшін толенетін акы. Осы пайда фирманын ішкі 179/ 



шығындарына жатады. Егер осы пайда фирманың түрактылыгын 
қамти алмаса, онда кәсіпкер өзінің іс-қимылын бизнестін басқа пайдалы бағытына аударады, немесе, баска фирмада жалақы алуды жон коріп, кәсіпкерлік қызметтен бас тартады. Бәсекелік жагынан қабілетті косіпкердің түжырымы бойын-ша, қалыпты пайда капитал қайтарымы мен косіпкерлік табыстың нормасына тоуелді болады. Экономикалық мазмүны жагынан, 
қалыпты пайда тек осы тауарды, немесе, қызметгі ондіруді тандап алудың багасы болып табылады. Оның молшері алынбай калган пайдадан ( егер косіпкер өзінің капиталын, күрал-жабдыктарын, кабілетін баска өндірісте колданса, түсуі мүмкін пайданың көлемінен) томен болмауга тиісті. 

Қалыпты пайдадан артык түскен табыс,немесе, экономика-л ы к (таза) пайда. Босекелік (статикалық) экономика жагдайында таза пайда нолге тең болар еді. Статикалық экономика деп озгерістер орын алмай-тын экономика түсініледі, мүнда шыгындар, ресурстар үсынысы, сүраныс жоне табыстардың корсеткіштері түракты болады. Осын-дай жагдайда бага мен ондірістің экономикалык саясатын болжау, мүмкін инновациялық озгерістер жүргізілмейді. Таза босекелік жагдайында ор түрлі салаларда басынан болуы мүмкін таза пайда, фирмалардың нарыктан шыгуына байланысты, үзақ мерзімде жой-ылады. Нотижесінде айқын жэне уақытша шыгындар үзақ мерзімде толық отеледі, осылайша косіпкерге ешкандай түсім таза пайда түрінде калмайды. Таза бэсекелік жагдайда кэсіпкерлер тауарлар ондірісін тек бага мен шекті шыгындар теңескен нүкгеге дейін ғана жүргізеді. Динамикалык экономикада таза пайданың келуі болжамсыз-дықпен, кауіппен байланысты, оның келуі сүраныс (табыстар) пен үсыныстагы (шыгындар) болжауга келмейтін озгерістермен, түты-нушылық үнатымдагы (талгау) озгерістермен байланысты болады: кауіп-қатер экономикадагы циклдык озгерістердің, күрылымдық жылжулардың болып түруымен де байланысты болады. Болжам-сыздыктын осындай түрлері сырткы факторларга жатады жоне оларды фирма бакылай алмайды. Соган карамастан, ірі корпора-пиялар, нарык. жагдайының болжамсыздыгынан туатын кауіп-катерден сақтану үшін шикізат коздерімен міндеггі түрде камта-масыз етілуді максат етіп, күрылымдардың тік интеграциясын жургізеді, капиталдар нарығында ауытқулардыц осерін азайтуды коздеп, капитал салымдарын каржыландырады, жарнама шыгын-дарын кобейтеді. Экономикалык ауытқулардыц салдарын жеңіпдету 180 / 



үшін, мемлекеттік антициклдік саясат қолданылады. Осылардың баршасы көсіпкерлік табыстың сыртқы (тыс) факторлардан елеулі түрде тоуелді екенін корсетеді. Кәсіпкерлік табыстыа ауытқуы-ның ішкі факторына кәсіпкердің инновация саласындағы іс-орекеттерімен байланысты болатын болжамсыздық жатады. Өндірістің жаңа одістерін, технологиялар, шикізаттардың коздерін енгізіп пайдалану, қашан болмасын тоуекелдік тілейді, шығындарды томен-детуте жоне пайда мен кәсіпкерлік табыстың осуіне кепілдік бермейді. Бәсекелік жағдайындағы откізу жоне капиталдар мен шикізаттар нарықтарында, патенттер туралы зандарда кемшіліктер болғандықтан, косіпкерлік табыстың инновация арқылы келген болшегі уақытша сипаттамада болуы мүмкін. Осыган қарамастан пайда мен табыстың осы козі экономикалык жағынан кажетті болып табылады. Кэсіпкер монополиялык пайда алады, егер ол монополист болса жоне нарыкка бакылау жүргізе алса, босекелестерге жол бермесе, немесе баға жоғарылағанда онім ондіруін шектей алатын болса. Өндіріс колемінің азаюы, бағаның тым артык босекелілігі, ресур-стардьщ кайта болінуі, монополдық пайданың і ішзіболып табылады. Осымен бірге жетілмегеһ босеке жағдайында факторлар үсынысына шек қойылуы мүмкін. Факторлардың саналы түрде жасанды тапшы-лығын тудырудың нотижесінде түскен табысты монополдық пайдаға жаткызуға болады. Үзак мерзімдік интервалда, түракты шыгындардын колеміне тоқтаусыз түзету енгізу мүмкін болганда онімнің кандайына бол-масын сүраныс жогары икемді болганда, монополдык пайда алу оте күрделі моселеге айналады жоне егер кыска мерзімдік интер-валда фирма таза шыгындарга үшырауы мүмкін болса, үзак мерзім интервалыНда фирма шыгынсыз кызмет етуге тиісті. Егер үзак мерзім бойы орта шыгындар отелмесе, фирма нарыктан кетуге можбүр болады. Егер үзақмерзімдік орташа шыгындардын кисық сызыгынын минимумынан онімнің шыгарылымы томен (жогары) болса, онда үзақ мерзімдік тепе-тендік орнайды. Үзак мерзімдік тепе-тендік нүктесінен бастап, фирма-монополист , икемдігі томен кыска мерзімдік сүраныстың кисық сызыгынын бойымен жылжып оты-рып, баганы котеріп уакытша пайдасын осіре алады. Фирма монополдык пайда алу үшін мынадай стратегиялар колданды: 1. Баганы шексіз котеріп, тауарларга сүранысты томендетіп, баганы томендетуге можбүр еткенше сатып, кыска мерзімде ба-рынша жогары пайда табады. 181/ 



2. Осы нарықтан жаңа таурлар шығуының арқасында босеке-лестер пайда болу мүмкіндігін мойындау. Бүл жағдайда жаңа тауарға жоғары старттық баға белгіленеді жоне осымен катар бүрынғы тауардан түсетін таза пайда томендеген мезгілде, нарыққа шығуға дайын болатьш одан жаца тауардың жасалуы басталады. Мүнда тым котеріңкі бағадан түсетін монополдық пайда инновациялық процестін тікелей қозғаушысы болып табылады. 3. Потенциалдық бәсекелестердің пайда болуын тежеу мақса-тымен қысқа мерзімді пайданы барынша жоғарылатуға жетімсіз болатын саналы түрде орынды баға белгілеу. 4. Саналы түрде елеулі шығындар жүмсап (бүлар пайданы есептегенде ондірістік шығындарга жатқызылады) жабық монопо-лияны бүзуға шаралар қолдану. Бүл босекелес фирмалардың балама өндіріс шығындарынан артатын таза пайда экеледі. Кейбір эконо-мистер монополдық пайданың осы түрін рента деп атайды. 5. Бағалық дискриминация қолдану - осы онімнің озінің op бірлігіне (данасына) ор түрлі баға белгілеу. Бүл тек потенциалдык түтынушыларды, олардың сүранысының икемділігіне байланысты болу мүмкіндігіне негізделеді, шығындардың ешкандай айырма-шылықтарымен долелденбейді. 6. Бастапқы шикізатка томен баға кою арқылы, сондай-ақ жүмысшы күшінщ күны томен бағаланатын басқа елдерде ондіріс ашу аркылы монополдык пайданы монополиядан тыс ондіру. Монополдық пайдаға ие болу былай жүреді: - монополдык, бага арқылы; бүл аркылы шет елдердегі саланың монополияланған косіпорындардағы жасалған қүнныц басым мол бөлігі өткізіледі; - мемлекеттік бюджет арқылы, монополдық пайда салык жеңілдіктері, тарифтер жеңілдіктері, мемлекетгік субсидиялар, томен процентті карыздар т.б. аркылы түседі; - қаржы жүйесі арқылы; монополдык пайда қүрылтайшылык-тан түсетін табыстар аркылы, күнды кағаздарды сатып алу-сату арқылы, акционерлік қоғамның кызметіне жоне оның пайдасын болу одістеріне бақылау жүргізуге мүмкіндік беретін акциялардыц бакылау пакеті аркылы түседі. 11.3. Жалақы: мәні, формалары, жүйелері. Экономикалык теорияда жалдамалы жүмыскерлердіц еңбегіне акы толеудіц моні жоне фирма немесе сала дорежесінде оны белгілейтін факторлар туралы op түрлі пікірлер кездеседі. Осылар-дың эволюциясына кыскаша тоқталайык. 182/ 



А.Смит жэне Д.Рикардо бойынша, енбек тауар болып табыла-ды, онын табиғи бағасы болады. Ол жүмыскерге жоне онын отбасында қажет омір сүруге мүмкіндік беретін, қүн түрін алған, өндірістік шығындармен белгіленеді. Осы омір сүруте қажет қүрал-дардың физикалык минимумы тарихи, мәдени, үлттық айырма-шылықтарды есепке алу арқылы белгіленеді. Т . М а л ь т у с , Д ж . М и л л ь ж ә н е И . Б е н т а м ж а л а қы н ы ң капиталистердің оз капиталынан аванстайтын «жалақы қоры» тео-риясын үсынған болатын. Жалақының марксистік теориясы оны жүмыс күшінің өзгер-ген нысаны деп дәлелдеп, «еңбек» және «жүмыс күші» деген түсініктерді бір-бірінен ажырата қараған. Демек, жалақы молшерінде тек кажетті онім орын алған. Жүмыс күшінің күны, оның одетгегі жағдайда үдайы өндірілу шарттарымен белгіленеді. Ж а л ақы н ы ң мөлшері жүмысшы күшіне сүраныс пен үсыныстың арақатынасы-на, еңбектің әрекет ету уақытының үзақтығына, еңбек онімділігіне, еңбектін қаркындылығына, еңбектің күрделілігіне тәуелді болады! ^М.Туган-Барановский үсынған жалақының әлеуметтік тео-риясы, жалақыны қоғамдық еңбектің онімділігіне және жүмысшы табының әлеуметтік күшіне тәуелді жүмысшы табының коғамдық өнімдегі үлесі деп түжырымдайды. Е. Бем-Баверк болса кәсіподактар үйымдастырған ереуіл каупіне байланысты кэсіпкерлер жалақы-ның көлемін осіруге бару мүмкіндітіне дайын болатынын ескертеді. Бірақ, соңынан капитал жалақы жоғары салалардан кете бастайды, жанды еңбек машиналык еңбекпен алмастырылады. Нәтижесінде жалакы нарыктык дәрежеге дейін лажсыз төмендейді. Дж. М. Кейнс жалақының көлемі мен динамикасын реттеу мақсатымен, оған тікелей кірісудің кажетгігін дәлелдеген. Әлеуметтік күйзелістен аулак болу үшін, ол жалақыны томеңдету үтпін үжымдық келісімдерді кайта караудың орнына, бірте-бірте, немесе автомат-тык түрде нақты жалақыны төмендету үшін, бағаның өсуін кол-дануды үсынды. Кейнс ақшалай жалақының қатал саясатын жүргізу 
қажет деді. Оның идеяларын Э.Хансеннің, А.Лернирдің, Л.Клейннің, Д.Ро-б и н с о н н ы ң енбектері дамытады. Бүлар мемлекетт ің болу процестеріндегі белсенді ролін қолдай отырыи, халықтың жалақы мен табыстарын реттеудің әр түрлі әдістерін үсынды. Нарык процестерін зерггейтін бүтінгі экономикалык теорияда -еңбек күмонсіз ондіріс факторы, жалақы - жүмыскердің еңбегін пайдалану багасы деп есептеледц, Еңбек кең гараптан қаралып, пайда 
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алушының қандайы болмасын,ол соның іс-әрекеті деп түсініледі. Осы бағытган қарағаңда, еддің үлтгық табысының колеміндегі жала-
қы н ы ң үлесі елеулі болады. Жалақының жалпы (орташа) дәрежесі іс-әрекет түрлеріне бай-ланысты жіктеліп дараланады. Бүған жалақының кең деңгейлі әр түрлі нақты ставкалары жатады. Осымен қатар еңбек нарығын-дағы бәсекенің әр түрлі факторлары, кәсіподақтарының ықпалы, мемлекеттің жүмыспен қамту саясаты, кәсіпкердің жүмыскер жал-дауға жүмсайтын шығындары, қолданылып жүрген еңбекақы жүйесінің ерекшеліктері эсер етеді. Жалақының нақты ставкалары, нарық экономикасында еңбек нарығындағы сүраныс нен үсыныстың арақатынасымен белгіленеді. Таза бэсеке нарығы мына жағдайларды талап етеді: жүмыскерлерді жалдайтын бәсекелес фирмалардың коп болуын, жүмыс орнын тандауда балама мүмкіндігі болатын, бірдей квалификациясы бар жүмыскерлерлердің коп болуын, жалақының нарықтық ставкасы-на кәсіпкерлер мен жүмысшы жағынан бақылаудың болмауын, жүмыссыздық пен косіподағының ықпалының болмауын талап етеді. Осындай жағдайларда балама жүмыс орындарынан еңбектің осы түріне жаңа жүмыскерлерді тарту үшін фирмалар жалақы ставкаларын котеруге можбүр болады. Жалақы ставкасы уақыттың балама пайдалану мүмкіндігін жіберіп алғандықтан болған шы-ғындарды отеуге (орнын жабуға) тиісті. Жоғары дөрежедегі жа-лақы осы жүмыс орнына коп жүмыскерлер тартады. Бірақ кәсіпкерлердің әрқайсысы жалпы жалакы ставкасына ыкпал етпейтін жүмыскерлер санын жалдайды. Жалақыны реттеуге мемлекет пен кәсіподактар елеулі эсер етеді. Монопсония жағдайында жүмыскерлер жалдауда кәсіпкердің монополистік күші болады жоне жүмыскерлерге, олардың санына тікелей байланысты, жалақының белгіленген колеміне келісуге мәжбүр етеді. Егер фирма еңбектің накты түрінің жалпы үсынысы-н ы ң елеулі болшегін жалдаса, онда жалданатын жүмыскерлердің саны олар үшін белгіленген жалакының молшерлемесіне эсер етуі мүмкін. Егер осы фирма үшін еңбек үсынысының қи с ы к сызығы жэне енбек нарығындағы жиынтык үсыныстың кисық сызығы тура келіп беттескен болса, онда жүмыскерлердің кобірек санын тарту ушін жэне осымен бірге еңбектің осы түрімен айналысып отырған жүмыскерлер үшін, бәсекелес нарыкпен салыстырғанда, жалақы мөлшерлемесін өсіруге можбүр болады. Басқаша айтқанда, монопо-184/ 



листер үшін ресурстыц (еңбектің) шекті шығындары жалақының мөлшерлемесінен артық болады. Осындай жағдайда пайданы ба-рынша осіру үшін монополист бәсекелік жағдайдағыдай емес, жала-к ы н ы н томендеу молшерлемесіне жүмыскерлердің азырақ санын жалдауға тырысады. Жүмыскерлер, олардың шекті онімнің акшаға шаккан колемінен молшерлемесі томен жалакы алады. Егер нарықта олигополиянын (3-4 фирмалар белгілі накты еңбек нарығында үсынылған еңбектің басым кобін жалдайды) үстемдігі болса, онда фирмалар одетте бірлесіп, монополист торізді орекет етеді. Еңбек толемін реттеуте мемлекет және косіподақтары монді ыкпал етеді. Дамыған елдерде салыстырмалы жоғары жалақы кам-тамасыз етіліп, олардың осы замандағы ролі елеулі осіп отыр. Фирма жалдайтын жүмыскерлердің жалақы молшерлемесінің 
қалыптасуына косіподақтарына ықпалы коп бағытта жүріп отыра-ды. Атап откен жон, кәсіподағының мүшесі емес жүмыскерлер жоне жүмыссыздар да жалақыныңмолшерлемесінің қалыптасуына ықпал етеді. Олар кәсіподақтары монополияландырылмаған салаларға бетгейді және еңбек үсынысының осуі арқылы жалақының салалық тепе-тендік бағасын түсіреді. Жүмыскерлерді жоғары онімділікке жоне еңбектің тиімділігіне ынталандыратын сыйақымен қамтамасыз ету принциптерін таңдау-да, еңбекақы жүйесінің реформасы кэсіпорындарынадербестік береді, отандық жалакы жүйесін қүруда шетел косіпкерлерінің тожірибесін пайдалану артық болмайды. Шетелдер кең колданатын еңбекакы жүйелері мыналар: - жүмыскер белгіленген еңбек онімділігінің дорежесін игерме-се де, оны кепілдік минималдык, жалакымен (тарифтік ставка) камтамасыз ететін жүйе; - қол жеткен еңбек онімділігі дорежесінен тоуелді пропорция-да жалақыны, онын минималдык шегінен максималдык шегіне дейін озгертетін жүйе; - жүмыскерлердің пайдаға жоне жүмыскерлік меншік жасауға катынасу жүйесі. Бірінші аталған жүйеге Хелси, Рован, Барт және Бедо жүйелері жатады. Хелси жуйесінде белгілі жүмысты орындауға уакыт норма-сы белгіленеді. Жүмыс нормадан аз уакытта орындалса, жүмыскер ақыны накты жүмсалған уакытка сойкес алады және үнемделген уакыт колемінен процент алады. Рован жуйесінде акы уакыт норма-185/ 



сындағы үнемделген уақытқа сойкес келетін жүмысшының мерзімдік ставкасының үлесі болып табылады. Барт жүйесі жалакыны жүмыстарды орындауға накты жүмсал-ған сағаттар санының норма-сағаттарға кобейтіндісіне сүйеніп есептелуін тілейді. Бедо жүйесі жүмыстарды орындауға қажет уақыт нормасын уақыт пен іс-кимылды зертгеу аркылы белгілейді. Жүйенің екінші типінен белгілісі Тейлор, Меррик, Гантт жүйелері. Тейлор жүйесі өзіне тән бөлшектеніп, дараланган, кесімді ставкасымен белгіленген өнімділіктен жоғары еңбек өнімділігі бар жүмыстарға томен кесімді ставка белгілейді. Бірак белгіленген еңбек онімділігі дорежесіне жеткенде, мерзімдік ставканың 50% колемінде үстеме акы толенеді. Акырғы жылдары шетел фирмалары жүмыскерлердің мотива-циясын күшейту үшін олардың пайдаға қатысуы мен жүмыскерлік меншікті жасауына қатысуының ор түрлі жүйесін үтымды қолда-нып отыр. Тожірибеге сүйенсек, осы жүйенің екі жыл бойы енгізіліп қол-данылуы еңбек онімділігін орта есеппен 10-15% котереді. Осыған жетуді камтамасыз жүмысына бүрынғыдан да айқын "тығыз" қаты-насуы. Жүмыскерлердің фирма жүмысын нотижесіне "тығыз" қатына-суы, меншікті иелену мотивациясын оятып жандандыру, жүріп жат-кан барлық іс-орекеттерге катынасты екендікті жауапкершілікпен сезінуді торбиелеу - осы жоне басқа жағдайлар жоғарыда айтылған нотижеге жеткізген. Жүмыскерлердін пайдаға қатынасуы, салык жеңілдігін колданып, осы жылғы пайдадан олардың үлесін "жүмыс-шылар қорларына" аударым формасында жасау аркылы жүреді. Жүмысшы меншігінің қүрылуы жалақыдан жасалған аударымдар жинағын жеңілдіктер қолданып ондіріске салу аркылы орындалады. Пайдаға жүмысшының катынасуы ор елдерде мемлекетгік заң-дармен реттеліп отырады. АҚШ пен Аглияда достүрге сай пайдаға 
қатысудьщ ретгелмейтін нысаны калыптасқан. Бүл фирма кызметгеріне мемлекетгің араласу тожірибесінің оте томен екенін сипаттайды. Скан-динавия елдерінде, Франция мен ФРГ-да еңбекшілердіц қаржылык катынасулары мемлекеттік реттеу аркылы жүреді. Американдык және ағылшындык косіпорындарының жүмыс-шы корлары салық жецілдіктерін қолданады жоне бүларға акция-лар алу үшін жеңілдіктер беріледі. Американдык жоне ағылшын-дык компаниялардың катынасуға болінген барлык каражаттарына салык салынбайды. Осымен катар олардың арзан несие пайдалануға жоне инвестициялык жецілдіктерге күқы бар. 186 



ФРГ, Франция жэне Скандинавиялық елдердің еңбекшілерініц 
қаржылык катынасы жүйелерінін ерекшелігі - ол осы елдердің кэсіподақтарының күшті осері. Осының корінісі — жүмысшы кор-ларының баскару органдарында олардьщ кең қатынасуы жоне пер-соналының окілеттілігі. XX ғ. 80-жылдарыдыц бастапқы кезецінде батыс елдерінде, меншікке катысудың томенде корсетілген нысандары кең тарады: - ФРГ-да жалақыдан толем аудару, жүмысшылық корлану жоне кызметшілер акционерлігі арқылы «жүмысшыларда меншіктің 
қүрылуы»; - Францияда жүзеге асқан косіпорын пайдасынан жоне элеуметтік акционерлігінен «арнаулы қатынасу резервін» күру (қалыптастыру) арқылы пайдаларға қатынасу; - Швецияда пайдаларға жалакыдан аудару арқылы, инвести-цияландырудың жүмысшы қорларын күру; - Нидерландияда — пайдаларға қатынасу, сыйлық корлануы және жүмыстың қорлануы (онеркэсіп және мемлекеттік мекеме-лер секторында); - Д а н и я д а - п а й д а л а р ғ а к а т ы н а с у ж ә н е э л е у м е т т і к акционерліктің болуы. Барлық аталған елдерде жүмысшыны корландыру жоспарлары кен тараған. Мүнда компаниялардыц акцияларына салынған. не-месе, эр түрлі проценттік қағаздарға салынған қаражаттардыц белгілі максимумын жүмысшының есепшотына аудару козделген. Жүмысшыны қорландыру акционерлік компаниялардың, тіпті мемлекеттің катынасуымен толыктырылып отыр. Жүмысшы жи-нақтары акционерлік компаниялардыц, мемлекеттің белсенді қаты-насуы аркьшы, толықтырылып осіп отырады. ФРГ мен Нидерлан-дыда жүмыскерлер сыйлыкақы толемдері арқылы оздерінің салым-дарына мемлекеттік субсидия жасауға қү к ы бар. ФРГ-да бүлар жылдық салымның 30-дан 40% (асырауындағы ж а н д а р д ы ң с а н ы н а б а й л а н ы с т ы ) қ ү р а д ы . Ж ү м ы с ш ы л а р ғ а кэсіпорындарының оздері жоне жергілікті федералдық үкімет орган-дары несие төлей алады. Нидерландыда (сыйлыкакы жүйесінін шенберінде) сыйлыкакы төлемі жүмысшы корларына аударым жа-салатын мерзімімен бірге жасалады. Практика жүзінде кэсіпкерлер жарнасы және косымша жалақы есептеу қолданылады. Соңғылар жүмысшылардың есепшоттарына акциялар, облигациялар немесе 
қатынасу сертификаторы түрінде, бірақ жалпы салым қорларының 20%-нен жогары емес, есептеледі. Францияда катынасуға мемлекетгік 187/ 



демеу каржыландыру тэртібі қарастырылмаған, бірақ олеуметтік акционерліктің есеп-шоттары кәсіпкерлердің еркін жарнадарымен (жүмысшының айлық орташа табысының жартысына дейін) толық-тырылуы мүмкін. Осы қарастырылған елдерде қатынасу тәртібі үшін жасалатын салык. жеңілдіктері зандармен бекітілген. Меншікке катынасудың үжымдық нысандарына келсек былай деуге болады. Әзірше бүл туралы бірдеме айтуға болмайды. Ойткені АҚШ өзінде акционерлік капитал негізінде санаулы ғана коопера-тивтер күрылған. Баска елдердегі жағдай бүданда томен. Осы ба-ғыттағы тожірибе шектеулі жоне нашар тараған болып отыр. Сонымен, меншікке ортақ қатынасу жүйесін куру практика-сын жалпылама басты белгілер арқылы біріктіруге болады: • еңбекшілердің қаржылық катынасуы косіпорындарының жыл-д ы к пайдасының немесе капиталының аз болігін (3-15%) қамтып отыр; • егер катынасу жалақыдан аударым арқылы (жүмысшылык корлану, акционерлік) жузеге асырылса, онда қосымша толемдер-ден басқа, косіпорындары еңбекшілерге олардың салымын ынта-ландыру үшін мемлекеттік сыйлыкақы жасайды; • еңбекшілердің жылдық жарнасы жылдық жалақының 6-15% шеңберінде ауытқып отырады; • жасалған жүмысшы корлары қолайлы салық тәртіптемесін 
қолданады немесе олар салыктан толығымен босатылады.Қазақстан-ның отпелі экономикасында еңбекакы толеу жүйесінің қалыптасу процесі жоне оны үйымдастырудың мотивациялық принциптерін енгізу басталып кана келеді. 

12 тарау. АГРАРЛЫҚ -ӨНЕРКӘСІПТІК ӨНДІРІС . РЕНТА Т Е О Р И Я С Ы . 12.1. Аграрлык ондіріе — енбекті және капиталды 
қолданудың ерекше сферасы. Аграрлык ондіріс игіліктер жоне омірлік қор ондірісімен тікелей байланысты ецбек сферасына жатады. Бүл оның адамзат коғамының эволюциясындағы ерекше ролін белгілейді. Аграрлық еңбек — барлык коғамдык ондірістің алғашкы жоне шешуші бастамасы болып табы-лады. Қогам үшін ол біріншілік кажетгерді камтамасыз ететін онімдерді жасайтын толығынан қажетті ецбек болып табылады. 188 / 



Сирек болу заңы тұңғыш рет озін аграрлық ондіріс арқылы корсеткен. Аграрлык ондірістің ресурстарыда (алдымен егіншілікке жарамды жер қыртысы), осында жасалатын материалдық игіліктері де сан жағынан шектелген болады, олар сирек кездеседі. Өндіріс мүмкіндігінде шек болады, ал біріншілік кажеттерді алмастыру мүмкін емес. Алмасу заңы бүларға ықпал етиейді. Сондыктан тарихи накты кезендердің қандайында болмасын, коғам, ондірістін аграрлыктан баска түрлерінің барлығына азык-түлік корын жа-сауға кажет шыгындардан артатын жанды жоне заттык еңбек колемін ғана жүмсайды. Кез келген елдін үлттык ондірісінің күрылымы елеулі дорежеде азық жасайтын еңбектің онімділігімен белгіленеді, ал аграрлык сектордағы ондірістің осімі жалпы үлттык онімнің бір жылдык осімінің негізгі үлесін қүрайды. 
Қазіргі кезенде барлық елдерде тамақ ондіретін сферада күры-лымдык озгерістер жүріп отыр. Аграрлык еңбектің онеркосіптік еңбекпен кооиерациялануының жоне комбинаттануының нсггижесінде, азык-түлік ондірісі шығындарының елеулі болігі егістік жоне мал шаруашылығына ондірістік кызметгер корсететін, олардын онімдерін ондейтін, онеркосіптік салаларға ауысып отыр. Осымен бірге, тікелей аграрлық еңбекпен айналысатын адамдар санын кыскартуға окелетін егістік жоне мал шаруашылығындағы енбек онімділігінің осуі бай-калады. Бүл, бірак, адам оміріндегі аграрлык ондірістіц манызын томендетеді деуге болмайды. Аграрлык ондірістің бірінші жоне иегізгі ерекіиелігі — ол, осындагы адам еңбегінің, онеркосіптік еңбекпен салыстыргандагы айырмашылығы болып табылатын планетаныц белгіленген куатын жүмсауга емес, оны жинактауга багытталады. Қогам эволюциясы-ның томенгі сатыларында адамдар оз тамактарын жинау, аң аулау, балык аулау аркылы тапкан, ал оларды сактауды білмеген. Осы жагдай адамдардың күн коріс негізіне шек кояды, планета хал-кының осуіне кедергі келтіреді. Эволюпиясының белгілі кезеңінде, адамзат озін жойып жіберетін экологиялык апатка үшыраган: адамдар санының осуі, олардың табиги күнкоріс базасының үдайы ондірілу мүмкіндігінен артып кеткен. Адамзат жинайтын шаруашылықтан ондіретін шаруашылыкка кошу арқылы озін сактап калган: корек табудың жаңа тәсілі табылады: ол - азық-түлікті ондіру. Жинаудан егістікке, аң аулау-дан мал осіруге кошіп, адамдар күннің куатын белгілеуді үйренеді, ягни осімдіктердің саналы емес жасайтынын, саналы түрде жасауга үйренеді. Осындай алмасу (неолиггік тонкеріс) адамзаггы аштык-тан сақтап қалғанымен қатар, адамның әлеуметтік жануар бейнесіндегі 189/ 



эволюциясына жол ашады. Осыдан бастап адам жана сапалық болмысқа ие болады — ол экономикалық күбылыска айналады. Аграрлық ондірістің екінші ерекиіелігі осында қолданылатын еңбек шартгарының ерекшелікгерімен белгіленеді. Тамақ ондірісіне кошіп, адам енді бұрынғы жинап алудан және аң аулаудан келетін өнімдердің бір болігін тұтыну заттары ғана емес, соларды өндіретін 
құрал етіп пайдаланады. Оның өсіретін осімдіктерінің және мал-дарының өміріне кажет онімдер адам еңбегінің нәтилжесі болып табылады. Бір еңбек процесінде еңбек заттарының да, еңбек қүралдары-ның да қызметін атқаратын осімдіктер, малдар жоне жер қыртысы ондірістің басты ресурсы болып табылады. Бунда мына жағдаймен есептесу қажет: жер, осімдікгер, малдар еңбек заттарының қызметін атқарғанда, ондіріс процесінде олардың тек формасы ғана өзгеріске тусетін материалдык субстракт, табиғи зат деп есептеледі. Булар аграрлык өндірістің жүргізілуіне дайындык журіп жаткан мезгілде еңбек заттары кызметін атқарады. Бунда еңбек мынадай бағытта жумсалады: жер қыртысына, осімдіктердің осуіне кажет касиеттер беру ушін, тукымдарды себуге дайындау жоне оларды жерге себу үшін, осімдіктерді куту, малдарды бағып күту, селекциялық жумыс, т.б. ушін жумсалады. Жанды еңбек, осы жагдайда, біріниііден, табиғи ондіріс күрал-дары мен жаңа куаттар жинақтау қабілеттілігін камтуға кажет жағдайлар жасауға бағытталады. Екініиіден, жанды еңбек керек молшерден артық дайындалған, жиналған қуаггы белгілейді. Нотижесінде, адам озінің іс-әрекеттерінің аркасында куаттарды тутынатын малдардың табиғи қызметін, өсімдіктердің куаттарды жинақтайтын табиғи қызметімен косып уштастырады. Егер онеркосіптік ондірісте прогрестің басты козғаушысы еңбек күрал-дары болса, а ф а р л ық ондірісте жетекші ролді табиғи факторлар аткарады. Жасанды еңбек қуралдарыныц экономикалык міндеті -органикалык табиғаттың заттарын жасайтын, табиғи ондіріс қүрал-дарынын орекеттеріне жағдай тудыратын, адам енбегіне көмек корсету, немесе, олар комекші, туынды кызмет аткарады. Осы жагдайлар аграрлык ондірістегі эволюциялык процестердің негізгі ерекшеліктерін белгілейді. Аграрлык ондірістің үшінші ерекіиелігі - ең басынан біріншілік онімнің ерекше формасын алатын, оның (аграрлык ондірістіц) онімінің ерекше табигаты. Бірішиілік онім — еңбек жоне табигат жасаган, жаңадан синтез аркылы пайда болган органикалык зат. 190 , 



Өсімдіктер жэне жануарлар тек биотоп жағдайында органика-лык заттарды ондіретін фабрика ретінде кызмет ете алады. Биотоп - бул олар омір сүретін ортаны күратын жағдайлардың кешені. Сонымен катар, осімдіктер жэне жануарлар аталған кызметтерін тек бір компоненті оздері болатын биоценоздың азык-түлік жонінде онашаланған байланыстары бар коғамдастар күрамында бола оты-рып аткарады. Адам ондіргіш ш а р у а ш ы л ы к процесінде оз күнкорісінің базасын күратын осімдік жэне жануарлардың жеке түрлерін табиғи ортздан боліп алады. Бүларды адам озінің кажетгеріне сойкес баптап, овдеп пайдаланацы. Ал адамдардың осыңдай орекеттері табиғи калыптаскан биоценозды озгертіп бүзады. Олар енді та-биғи биоценозбен бағалылығы тең келмейтін, жасанды биоценоз-дар жасап шығаруды коздейді. Табиғи ондіріс күралдарының оз жаратылыс ортасынан алшактануы оскен сайын жасанды биоце-ноздың қызмет ету болмысын колдап, үстап түруға жумсалатын білім, шеберлік жоне басқа да косымша шыгындар колемі осе түседі. Аграрлык еңбектің киындыгы, күрделілігі барган сайын жогарылап отырады. Міне, осы жагдайлар косымша шыгындардын осу заңының аграрлык сферада әрекет етуінің экономикалык негізі болуымен катар, оның осы сферада орекет етуініц табиги негізі болатынын акикат етеді. Аграрлык ондірістің тураксыздыгы экологиялык ситуацияның шиеленісуімен байланысты осе түседі. Ортаның экологиялык бы-лыгуы адамдардың іс-орекеттерінің барлык сферасының салдары болып табылса да, осылардың зардабын кобінесе егістік пен мал шаруашылыгы тартады: олардыц ондірістік потенциалы томендейді жоне откізу мүмкіндігі кыскарады, ойткені тутынушы экология-лык жагынан таза онімдерді унатады. А ф а р л ы к ондірістің эволюциялык дамуы табиги, экономика-лык, әлеуметгік, биологиялык, техникалык, экологиялык процесгердің бір-бірімен тыгыз байланысы жагдайында жүріп отырады. Коп мың жылдар бойы ондіруші экономиканың негізін егістік пен мал шаруашылыгы күрган. Аграрлык ондіріс эволюциясының ерекшілігі онеркәсіптік революцияны дайындаган мануфактура ста-диясынан айқын байкалады. Өнеркосіптік революция машиналык технологиялык ондіріс тәсіліне кошуді камтамасыз етеді. Мануфак-турадан экономиканьщ машиналык даму стадиясына кошу кезеңінде а ф а р л ық ондірістің қауіпсіздігі осе түседі. Онын түраксыздыгы озара байланысты екі мәселенің шешілу процесінде шиеленісе түседі: • шогырланган ірі ондіріс жагдайында, ондіруші жүйелердің тиімді кызмет етуін камтамасыз ету; 191/ 



• аграрийлердің жанды еңбегін куатпен жарақтандырудың жаңа дорежесіне жеткізетін жүйенің техносферамен өзара эсер етуін қамтамасыз ету. Осы процесте онеркэсіпті жэне ауыл шару-ашылығының экономикалык осу карқындары мен капитал кайта-рымынын шапшандығы алшактай бастайды. Капитал бүл жағдайға дәл жауап кайтарды: ол алғашкыда озінің сферасына жеңіл онеркосіпті, ал соңынан ауыр онеркосіпті айналдырады. Үзақ мерзім бойы ірі онеркосіп жоне банк капита-лын ауыл шаруашылығы кызыктырмайды. Аграрлык сферада гылыми-техникалық прогресс алдымен оның онімділігін осіруге емес, түрақтылығын котеруге, қауіп-қатер мүмкіидігін томендетуге бағытталады, ойткені экономикалык жэне еңбек онімділігінің осу қаркыны тәуелді болады. Аграрлык ондіріс түрактылығының озекті мәселесі - оның энергетикалык базасын сенімді қамтамасыз ету. Еске сала кетейік, егістік жоне мал шаруашылыгының энергетикалык базалары үқсас болмайды жоне бүлардың әркайсысының даму зандары әр түрлі болады. Аграрлык еңбектің жасанды механикалық , энергетикалык ба-зага кошуі, егістіктің түрактылыгын күшейтеді, оның тез осуіне жол ашады жэне оны ірі капиталды колданатын сферага айналды-рады. Бірақ , егістіктін экономикалык осу қа рқы н ы н ы ң томен болуын толык жоюга мүмкіндік олі болмай отыр. Техникалык прогрестің жана деңгейіне, табиги ондіріс қүралдарымен үйлесімді кызмет ете алатын машиналарды жасап шыгарудын киындыгы кедергі тудырып отыр. Осы моселе оте күрделі. Ғылыми-биотехникалык революция, алдымен, жана органика-л ы к заттарды синтез жасайтын, биологиялык жүйелердін куат беретін жүмысшы машиналардан жэне биотехнологиялардан тура-тын техносферамен озара эсер етуін қамтамасыз ететін эдістерді іздеп табуга багытгалады. Ондіріс күралдары ретіндегі осімдіктердің жоне жануарлардың жетілуі екі багытта жүріп отырады: • олардың онімділік потенциалы осіріледі (котеріледі); • индустриалдык ондірістің талабына сэйкес сапага ие болады. Жергілікті жағдайларга, эдет-гүрыпка байланысты, эр елдерде осы багытгардыц біреуі немесе екіншісі басым колдау алып дамиды. 12.2. Аграрлык-өнеркәсіптік кешен АӨК. Биотехникалык революция коғамдык ондірістегі күрьиіымдык озгерістермен жоне когамдагы жана элеуметтік күбылыстармен байланысты жүріп отырады. Осылардың арасында себепті-салдар-лы байланыс болады: бір процесс келесінін дамуын ынталандыра-
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ды жөне керісінше, осы байланыстағы ең маңызды жағдай -азық-түлік өндірісіінде жаңа когамдык еңбек болінісінің пайда болуы. Үзақ мерзім бойы азық-түлікпен камтамасыз ету аграрлык енбектіц қызметі болып келген еді. Ал бүгінгі заманда осы кызмеггі өнеркәсіптік еңбек атқарады. Ауыл шаруашылык шикізаттарынан азық жоне басқа тауарлар ондірісінің жаңа жүйесі бойынша біріншілік онім ондіруі тек аграрлык өндіріс кызметіне жататын болды. Ал осы онімнің аз бөлшегі (1/4) түтынушыға таза түрде жетеді, көбі (3/4) — техни-калык ондеуден отеді. Ауыл шаруашылык өндірісі оңашаланған озін-озі үдайы өндіретін жүйеден жаңа үдайы ондірістік жүйенің буынына айналады. Сонымен, жаңа когамдык еңбек болінісінін аркасында, аграр-лык өндіріс когамдык капиталдын үдайы ондірісінің жалпы жүйесіне кіреді жоне ол осы жүйенін даму зандарына сойкес дамитын болады. Осымен катар, аграрлык ондіріс, кобінесе түтыну заттарын ондіретін саладан, көбінесе, ондіріс күралдарын (шикізат өндейтін онеркәсіп үшін) ондіретін салага айналады. Азык жоне ауыл шаруашылык шикізатынан тауарлардың бірнеше түрін өндіретін салалардың жиынтыгы жататын үлттык өндіріс аумагында экономиканың ерекше сферасы қалыптасады. Ол аг-рарлық-онеркәсіптік кешен (АӨК) деп аталды. АӨК-нін күрылы-мын қүратындар: • біріншііік және тупкі онім ондіретін сфера (осімдік осірушілік, мал осірушілік жоне осылардың онімдерін ондейтін онеркосіп сад ал ары); • ресурс қуратын сфера (АӨК-ің барлық сферасына еңбек 
қүралдарын жасайтын онеркәсіп салалары жоне кадрлар дайын-дайтын жүйе); • АӨК-тің ондірістік инфрақурылымы, • тауар және ақіиа айналымы жоне информациялық қамту жуйесі. АӨК жабық озін-озі үдайы ондіретін жүйе болып қызмет етеді. Азық-тулік іиаруашылыгын, немесе, азық-тулік кеиіенін жеке боліп қараган жон. Осыган АӨК-ің азык-түлік болімі жоне балык, орман шаруашылыгы, минералдык су ондірісі, ішетін су дайындау және түргындарды сумен қамту, тамак түзы ондірісі жөне т.б. жатады. Ауыл шаруашылык ондірістің машиналык стадияга ауысуымен байланысты, аграрлық еңбек аграрлық-онеркәсіптік еңбекке айна-13-2303 193 



лады, ал аграрлық өндірістің озі - аграрлық-өнеркәсіптік ондіріске айналады. Осыны бүгін жаңа типті жиынтык, жүмыскер жүргізеді. Аграрлық-өнеркәсіптік өндірістің өзіне тән жаңа біріншілік буыны болады. Сапа жагынан қарағанда оның биологиялық , мате-риалдық -техникалық және ғылыми базасы ботен болады. Ал ірі жоне үсақ ондіріс үшін осы базаның дорежесі бірдей болады. Бүл жағдаймен фермерлік шаруашылык қүрғанда есептесу керек. Жаңа жағдайларда үтылмау үшін, тапсырма беруші ірі фирмалардың 
қажеттігімен есептесе отырып, шаруалар өз шаруашылығын ма-мандандыруға мәжбүр болады. Ал осы қадам оның еркіндігін шектетеді, ол экономикалық , технологиялық жоне ғылыми тәуелсіздігінен айрылады. Өндірілетін онімге, пайдаланған түқым-га, гербицидке, тыңайтқыштарға, жанармайға, арендаға алынған техникаға, техникалық , афономиялық , ветеринарлық жоне басқа түрлі қызметгерге бағаны тапсырма беруші белгілейді. Бірсыпыра елдерде, шаруалар оздерінің мүдделерін қорғайтын кооперативтер 
қүрып отыр. Осыған қарамастан, шаруалар мекен-жайының афар-л ық ондірістің біріншілік буыны болуы жоққа шығып келеді. АӨК қалыптасуы жэне егіншіліктің онеркосіптік афономияға айналуы, капиталдың ауыл шаруашылығына тартылуына жол ашып отыр, ірі капитал АӨК-ің барлық торт сферасын қамтыған агро-бизнес жүйесі қалыптасып отыр. Мүнда басты ролді қаржы-онеркәсіп топтары атқарады. Афобизнес жүйесі арқылы, капитал-дың жалпы айналысына, еңбектік жеке меншікке негізделген шаруашылық қожалықтары тартылып отыр. Фермерліктің мәселелері шиеленісіп келеді. Шаруашылық қожа-лыктарынан озгеше, фермерлік ауыл шарушылықтар жалдамалы еңбек қолдануға негізделеді. Бүлар ауыл шаруашылығының капи-тализациялануының бірінші кезеңінде пайда болған. Еңбек болінісі, ондірістің мамандануы, афарлык ондірістің афарльік-онеркосіптікке айналуы, қатал босекелестік, босекелестік қабілеті бар шаруашы-лықтың колемінің осуі - осының барлығы фермерлік шаруашы-лықтардың шүғыл дифференциялануын тудырады. Бүлардың кобі жалдамалы еңбекті қолданудан бас тартып, шаруашылык қожа-лықтарымен қосылды, немесе, мүлде жойылды. 12.3. Жерді пайдалану және жерді иемдену. Афарлык-өнеркәсіптік кешендегі нарыктык катынастар. Жер а ф а р л ы к экономиканы шектеуші фактор болып табыла-ды. Сондыктан жерді пайдалану жоне жерді иемдену аграрлык катынастар жүйесінің негізін күрайды. Иемдену деген олі толык 194 



меншік емес. Иемдену қатынастарындағы меншік объектері, тікелей иемденетін объект емес, олар шаруашылык жүргізудің шарты бо-лып табылады. Жерді пайдалану одан да карапайым катынас. Бүл екі жағдайдан түрады: жерді ондіріс күралы ретінде қолдану жоне жасалған онімді иемдену. Қолдану, пайдалану иемденудің жалпы-лама шарты болып табылады. Жерге меншік формасы кандай болмасын, иемдену жоне пайдалану, жерде шаруашылык жүргізу үшін қажет болып табылады. Натуралдык аграрлык ондірістен тауарлыкка кошкенде, меншік формасы шешуші шарт болып табылмайды. Жерге жеке меншік, ондірістің баска факторларына жеке меншіктен коп кейін калып-таскан жоне осы күнге дейін ол жетекші рол атқармайды. Коп елдерде жерге меншік үлттык деңгейде болып отыр жоне жоғарғы меншік иесі мемлекет болып табылады. Шығыс, Африка, Коне Азия, Америка, Ресей халыктары аграрлык экономиканың эмбе-бап кезеңінен откен. Бүларда жерді пайдалануға негізделген, ауыл-шаруашылық егістік қауымының мемлекеттік жүйесі калыптас-кан. Экономикалык теорияда осы болмыс «азиялык ондіріс тосілі» деп аталады. Германдар, франктер, кельттер жерді жергілікті тай-палардан күшпен алып, оған жеке меншік орнатқан. Осы халык-тарда индивидуалдык кауымдар, жерге жеке меншік болуына жоне оны жалға алуға (аренда - иемденудің бір формасы) негізделген. Нарык шаруашьиіығының дамуына жерге жеке меншік «осылай эсер етеді» деп кесіп айтуға болмайды. Жердің тауар айналымына енгізілуі, оны баска ресурс төрізді сатып алуга мүмкіндік береді. Аграрлық нарықтың дамуына жердің сатыгі алу-сатылуы оте жаман ыкпал етеді - жермен айналысу киынга түседі. Жерге жеке меншіктің болуы, аграрлық экономиканы капитализациялауга кедергі болады: ол капиталдын еркін агымына шек кояды. Жердің меншік иесі озінің жерінде капитал колданган үшін ақы төлеуді талап етеді. Бүл кәсіпкердін табысын томендетеді. Нарык экономикасы түңгыш рет Нидерландияда калыптасканы бекер емес — бүл едде барлық жер достүрлі түрде мемлекет меншігінде болган. Бүгін нарық экономикасы жогары дамыган коп елдерде жер мемлекет меншігінде болып отыр. Жерді арендага беру механизмі калыптаскан жагдайда, еркін косіпкерлік колайлы дамуы мүмкін. Жер арендасының жетілген жүйесі, оны жақсы пайдалануга мүмкіндік береді, косіпкерліктің осы түрімен айналысатындардың барлыгы үшін жерге жол ашык болады. Батыста жеке меншіктегі және мемлекеттік меншіктегі 195/ 



жерлер аренда объектісі бола алады. Фермерлік шаруашылыктар әдетте арендаға алынған жерді пайдаланады. 
Қазақстанда жер (аграрлық) реформасының жаңа кезеңі 90-шы жылдары басталды. Бүгін жерге жеке меншік енгізу үсыны-лып отыр. Отбасылық жоне фермерлік шаруашылықтан ірі мемлекеттік-акционерлік ассоциацияға дейінгі а ф а р л ық ондірістің көп түрі дамиды деген үміт бар. Аірарлық өндіріс таза босекенің тірегі деуге болады, бірақ ол осы замандағы нарық экономикасымен парапар келмейді. Бір жағынан, адамдардың біріншілік қажеттерін қанағаттандыратын а ф а р л ық еңбек пен оның онімінің бірегейлігі, жетімді үсынысты, түрақты сүранысты жоне жоғары бағаны қамтамасыз етеді. Екінші жақтан, түтас экономикадағы бағалардың және табыстардың озгерістерінен, ауылшаруашылық заттардын бағасының жоне афарийлердің табысының томендеуінің түрақты тенденциясы бай-

қалады. Бүл жағдай косіпкерліктің осы түрінің мотивациясын томендетеді, немесе, жояды. 
Қысқа мерзімде бүл моселе op жылдардағы афарийлердің табыстарының оте тұрақсыз болуымен бейнеленеді, узақ мерзімде - ауыл шаруашылык өнімдеріне сүраныстың баға жағынан икемді еместігі болып корінеді. Осыны екі жағдаймен дэлелдеуге болады. Біріншіден, біріншілік 

қажеттердің ерекшелігімен. Тамаққа қажетгікті қанағаттандырылу-ының шегі болады. Бул сүраныстың колеміне ықпал етеді. Адам-дардың тамағы тоқ болған жерде, ауыл шаруашьиіык шикізатымен жоне тамақпен қаныққандық орын алады. Екіншіден, ақырғы онда-ган жылдарда егістік жоне мал шаруашылығы салаларының өнімділігі, экономиканың ауыл шаруашылығы емес секторындағы еңбек онімділігінен анағұрлым артық осіп отырды. Бірақ , осындай жетістіктер, батыстағы н а р ық э к о н о м и к а с ы н ы ң үлгісіндей, афарийлердің отбасыныц табыстарын осірмеді. Шаруалардың жоне фермерлердің шаруашылықтары босекелестік, еркін нарық сипаты бар сферада орын алады. Олар сан жағынан оте коп сатушы болып, орбіреуі өнімнің аз шамасын үсынады. Бул баға дорежесіне эсер етпейді, сөйтіп олар нарық белгілеген бағамен келіседі. Ресурстар нарығында икемді емес бағалар устемдік етеді. АӨК-ің онеркосіптік салаларындағы монополиялар мен оли-гополиялар оздерініц баға саясатын жургізеді. Осы нарыққа кез-дескен афарийлер, тағы субъект бейнесін алып, осындағы бағамен келіседі. Бағалардын айырымы бүлардың пайдасына шешілмейді. Нотижелер мынадай болады: афарийлердің табыстары салыс-тырып қарағанда орі томен, орі түрақсыз болады. 196/ 



Барлық нарық экономикалы елдердің ауыл шаруашылығы саналы түрде нарық стихиясынан корғанады, мемлекет оны қол-дайтын саясат жүргізеді. Арнаулы аграрлық бағдарламалар жаса-лып, жүзеге асырылады. Осы бағдарламалар мына мэселелерді 
қамтиды: ауыл шаруашылық онімдерінің бағасы, ондіріс колемі және аграрийлердің табысы; жер қыртысын корғау және жерді, ормандарды, су ресурстарын рационалды пайдалану; несие саясаты және сақтандыру: ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары. Паритеттік баға концепциясы кең колданылады. Осынын моні: ауыл шаруашылык онімдерінің бағасымен және оның түтынатын тауарлары мен қызметтерінің бағаларының катынастары түрақты болуға тиісті. Әр түрлі қаржыландыру одістерін пайдаланып, мем-лекет ауыл шаруашылык онімдерінін бағасын колдап отырады. Елдердің кандайында болмасын, ірі бэсекелестікке кабілетті ондірістің ролі жоғары болады. Үсақ шаруашылыктардың жағдайы моз емес. Шаруалар бірте-бірте жерден ығыстырылып отыр. Ауыл шаруашылык өндірісі косымша болса да, шаруалар оздерінің жерін сақтап калуға тырысады: олар қалаға кошпейді, қызмет корсету сферасымен, ауылдың инфракүрылымымен айналысады. 

Қазақстандык реформаларда аграрлык ондіріске мемлекеттік саясаттың колдауы шамалы болып отыр. Біздің реформалар азык-түлік шаруашылығының олемдік тенденциясымен есептеспей отыр. Аграрлык секторды фермерлендіру афарлык-онеркосіптік ондірістің біріншілік буынының сапалық озгерістерге үшырағанымен есеп-теспей жүргізіле бастады. Аграрийлер реттелмеген нарык стихия-сымен бетпе-бет жалғыз калды. АОК-тің күлдырауы акикат бо-лып отыр. Мемлекет шаруалармен және онеркэсіппен біріге оты-рып, күрделі шаралар қабылдап, оны тез арада орындай бастамаса, АОК-тің жағдайы түзелмейді. Сонымен, алмастыруға жатпайтын, біріншілік кажеттерді қана-ғаттандыратын онімдер, афарлык ондірісте ондіріледі. Бұнда табиғи өндіргіш күштер қолданылады, оның ішінде жер - сирек және көлемі берілген ресурс болып табылады. Биотехникалык револю-ция, экономикалык осуде аграрлык еңбектің артыкшылықтарын барынша мол пайдалануга жагдай тудырып отыр. Афарлык еңбек онеркосіптік еңбектен онімділеу болып отыр. Сонымен бірге, афар-лык ондіріс, өзіне жасанды еңбек күралдарын ондіретін онеркэсіптік салаларға тікелей тоуелді болды жоне ол өзін-озі үдайы ондіретін сала болудан айрылды. Макродорежеде афарлык ондіріс осы заман-дағы нарык экономикасы үлгісінің шеңберіне кіре алмай отыр. Оның дамуы тек мемлекеттік колдау бағдарламасының негізінде мүмкін. 197/ 



12.4. Жер рентасы: маігі, формалары, неоклассикалык теориялар. Жер рентасының табиғаты жердің экономикалык ресурс ретіңцегі ерекшеліктерімен жоне жерді пайдалану қатынастарымен байланыс-ты. Жер - бірегей ондіріс күралы: сан жағынан ол шекгелген, оны жасанды түрде үдайы ондіру мүмкін емес; жер учаскелері қүнар-лығы жағынан бір-біріне үқсамайды, яғни олардың табиғи ондіргіш күштері озгеше болады. Жерді пайдалану экономикалык қатынастардың op түрлі жүйесімен реттеледі. Экономикалык ресурс ретінде жер еңбек нәтижесі емес, яғни оның ондіріс шыгындары жок. Жер табигат-тың сыйлығы. Жердің саны шектелген, сондықтан жер пракгикада кайда пайдаланса да, оның үсынысы мүлде икемді емес. Бүл жер нарығында тек сүраныс қана белсенді екенін корсетеді. Жерге сүраныс өзгерістерінің нотижесі шамалы болғандықтан, оны пай-даланғанда осы ресурстың иесі белгілейтін баға шешуші рол атқа-рады. Деформацияланған жер нарыгы капиталдьщ ауыл шаруашылығы-на жетуінің жалғыз ғана кедергісі емес. Егіншілікке жарамды жердің шекгелуі, барлык учаскелердің бірнеше түрлі шаруашылыкпен қамты-луына әкеліп соғады, ал колданылып отырган егіншілік пен жерді пайдалану нысандары, капиталга үнамды болмайды. Аграрлык эконо-микада орнығып калу үшін капитал бүрынғы барлық жер қатынаста-рының нысандарын жояды, немесе, озіне бағындырады, бірак жер рентасының болуын мойындауға можбүр болады, ол оны озіне үнам-ды етіп қайта қүрады. Капитал үздіксіз козғалыста болады жоне оған қолданылу бостандығы керек. Капиталдын бостандығын жерге мемлекеттік меншіктің болуы, камтамасыз етеді, жеке меншік оның (капитал-дын) еркін колданылуына шектеу қояды. Нарықтық аграрлык экономиканың субъектісіне меншік иесінің екі типі жатады - толық меншік иесі жэне ту ты ну меншік иесі. Жердін шектелуі жоне оны үдайы өндірудің мүмкін еместігі, жер монополиясының екі түрлі болуын тудырады.^олык меншік иесі жерге озінің жеке меншік монополиясын жүріізедк> косіпкерге оның капиталын оз жеріне океліп пайдалануға рүксат ету-етпеуге ерікті болады. Аренда туралы келісім жасалған соң жерді накты пайдаланушы белгіленеді. Оның (арендатордың) жердің осы учаскесінде шаруашылык жүргізуге монополиялык күкы болады. 198/ 



Жердің меншік иесі мемлекет болса, жеке иемдену болмайды жоне монополияның бір түрі орнайды: - жерге тутыну жагынан жер иесі жүргізетін, жерге ишруашылық жургізетіп объект деп монопо-лия орнайды. Жерге монополия - нарық субъектісінің осы ресурска жарлык етуіне тотенше қүкының болуы, иемденушіге устем табыс океледі. Осы табыс жер рентасының экономикалык нысанын алады. Жеке меншік монополиясы абсолюттік жер рентасын тудырады, жерге шаруашылык монополиясы - дифференциялық жер рентасын ту-дырады. Осы күнгі батыс одебиеті «экономикалык рента» терминін 
қолданады, рентаны турлерге боліп қарамайды, бірақ олардың пайда болуының екі себебін келтіріледі. уРента - меншікке келетін табыстың бір түрі, капиталды жерге пайдалану қүкы үшін меншік иесіне түсетін толем. Оның колемі аренда келісімінде белгіленеді. Аренда келісімі арқылы берілген жер үшін ол арендатор жердің меншік иесіне рента толеп түрады. Демек, жер рентасы жерге меншіктің экономикалык жагынан жузеге асырылу-ының нысаны болып табылады. Жер рентасы меншікке табыс турінде, бүдан коп ерте заманда пайда болған. Бірақ тек нарық экономикасында рентаны эконо-микалык тосілдер аркылы иемдену мүмкіндігі туады. Осы жагдай-да ол үстем пайда болып табылып, екіге болінеді: косіпкер - жер арендаторы ие болатын пайдага жоне жерге меншік иесіне түсетін рентага. Аренда төлемі жер рентасына тең болады. Ал, одетте, оның колемі рента көлемінен артық болады, ойткені арендаға берілген жер учаскесінде қүрылыстар, жолдар т.б. болады. Осындай жаг-дайда арендалық толемге жер рентасынан басқа жерге қолданган капиталды пайдаланганы үшін төленетін қарыз проценті енгізіледі. Тагы бір ерекшілік. Арендатор арендага алган жерден кобірек пайда табуды коздеп, косымша капитал салымдарын жасайды. Арендалык келісімнің мерзімі біткенде осы капиталдың қосымша салымдары жер иемденушінің қарамагыңда қалады. Ал жаңа келісім жасалғанда осы косымша салымдарга процент есептеледі. Сондык-тан арендатор жерді арендага үзақ мерзімге алуга тырысады, ал жер иесі - кысқа мерзімге арендага беруді коздейді. Батыс әдебиеттерінде экономикадагы жер рентасының, алды-мен абсолюттік рентаның роліне, негативтік бага беріледі. Жер рентасы артықтык деп саналады. Нарык экономикасында рента ешқашан да ынталандыратын кызмет атқармайды. Себебі жердің жиынтық үсынысы белгіленген, шектелген жоне жерді баскамен 199/ 



алмастыру мумкін емес. Рентамен есептеспеуге болады жоне бүл экономиканың өндірістік потенциалына эсер етпес еді. Жер рен-тасы еңбек пен келген табыс емес, тіпті жерді пайдаланудан түскен табысты мемлекет барлық халыктың хал-жағдайын жақсар-ту мақсатпен, жерге национализация жүргізу үсынған. Бірақ рентаны жердің сапасын көтеру үшін жасалған салымдардан ажы-рату оңай емес, өйткені теорияда да, практикада да дифферен-циялдық рента түрлерге бөлінбейді жэне ауыл шаруашылығы онімдерін ондірушілер үшін ренталық толемдер шыгындар болып табылады. Жерге шаруашылык монополиясының болуын осы ресурстың шектелгені жоне оның үдайы ондірілмейтіндігі тудырады. Ауыл шаруашылық онімдерін откізетін нарықтардан жоне ондіріс қүралда-рымен ауыл шаруашылыгын жабдықтайтын орындардан алыс учаскелердің павдаланылуы жоне тікелей жанындагы учаскелердің де пайдланылуы, ауыл шаруашылыгын жүргізуге жарамды жерлердің колемінің шекгелуімен байланысты. Мүндагы әңгіме осы шаруашы-лықтың салыстырып келгенде, жагымды немесе керісінше, жагымсыз ондіріс шартгарын монополиялық түрде пайдалануы туралы болып отыр. Еңбек процесінде, егін шаруашылыгындагы ерекше қолайлы жағдайларды үнемі үдайы өндіру мүмкін емес, сондыктан кәсіпорындардың барлыгы табигаттың озі жасап отырган қолайлы ондіріс жагдайларын колданып, соның есебінен ондіру шыгында-рын азайта алмайды. Егін шаруашылыгында ондіріс шыгындары-н ы ң дорежесі, кобінесе, жердің сапасына байланысты болады. Жердің онімділігінің айырмашылығы оның күнарлылыгымен, ауаның ылгалдылыгымен т.б. байланысты болады. Сондыктан өнімнің бір түрінің озін өндіруге жүмсалатын еңбек шыгыны ор шамада болады. Ауыл шаруашылык өнімдері бірегей болады. Халыктың кобеюі жэне табыстардың осуі егін шаруашылыгы мен мал шаруашылы-гының онімдеріне сүранысты өсіреді. Ал жердің үсынысы шекгел-ген, бір калыпты, икемді емес. Сапасы жаксы немесе орташа жер учаскелерін ің саны шектелген . Осы жерлердің ондір іст ік мүмкіндіктерінен сүраныс артық болады, сондыктан бага нашар учаскелердегі ондіріске экономикалык жагынан колайлы болатын дәрежеде белгіленеді. Осы жагдай жерге меншігі барлардың алым-салык толеуге дайын боларын байкатады. Осындай нарык ситуа-циясында, сапа жагынан жаксы жерлерден кэсіпкерлер дифферен-циялдык рента формасында үстем пайда алады. Мэн жагынан 200/ 



дифференциялдық рента онеркосіпте жасалатын артык пайдадан айырмашылығы бар. Бұл пайда капиталдын емес, табиғи ондіргіш күштердің жоғары онімділігін қолданудың нотижесі болып табыла-ды. Өнеркәсіпте артық пайда ондірістіц жетілгенінен түскен пайда болады, соңынан осы жағдай басқа косіпорындарына тарайды. Дифференциялдық рента монополияланған табиғи күші бар учаскелердегі индивидуалдык ондірістік баға мен нарықтағы қалып-тасқан бағаның айырмасы болып табылады. Жер меншігі артық пайдаға катынасы жоқ , бірақ ол о н ы ң жер рентасы нысанына айналуының себебі болып табылады. Сондықтан рентаны еңбек-пен келмеген табыс деп атайды. Ескерте кетейік, рентаға косымша пайда кашан болмасын жоне толығымен ешқашан айналмайды. Таза табыстың жалпы сомасымен жоне орташа таза табыстың айырымының ішінде шаруашылык топ-тарының орбіреуінің таза табыс түрлерінің сомасы болады: конъюнк-туралық , рационализаторлык, сактандырушылық жоне т.б. Табыс-тың осы түрлерін ағымдағы инвестицияларға процент немесе пайда (мысалы, оңтайландырғыш табыс жоне баскалар) деп қарауға болады. 
Қолайлы ауа райымен байланысты кездейсок пайда болған косымша пайда келуі мүмкін. Бірак бүл жалт етіп оте шығатын болмыс, оның рентаға айналуы мүмкін емес. Тағы да айтып отейік, дифференциалдык жер табысы егін шаруашылығында еңбек ететін жүмыскерлердің ерекше іс-әрекеттерінің нотижесінде рентаға айналмайды. Ол рентаға жердің сиректігімен, оның үдайы ондіріле алмайтындығымен, сапасынын бірдей болмаушылығымен байланысты, ерекше ондірістік жағдай-лардың болуының нәтижесінде айналады. Ал табиғаттың күші косымша пайданың козі емес, тек оның табиғи базасы болып табылады. Оның козі — аграрийлардың еңбегі. Дифференциалдык, рентаның екі турі бар: бірінші (1) диффе-ренциалдык рента жоне екінші (2) дифференциалдык рента. ^ і р і н ш і дифференциалдык рентаның болуы жердің сапасы-ныц op түрлі болатынымен байланысты. Осы рента қүнарлылығы жоғары жерлерден алынатын, қүнарлылыкка байланысты рента болып жоне стратегиялык жағынан материалдарға, еңбекке, түты-нушыларға қолайлы орналаскан жер учаскелерінен алынатын рента болып болінеді. Екінші дифференциалдык рента егіншілікті интенсивті жүргізу әдісін жоне капиталдың үстеме салымын яғни, жердің күнарлы-лығын осіруді, прогресивті биотехнология қолдануды, жоғары по-тенциалы бар түқымдарды т.б. тілейді. Нотижесінде онімділік жоғарылайды, шығындар тез отеледі. Кәсіпкер үстем пайда түсіреді. 201/ 



Екінші дифференциаддық рента егін шаруашылығының сти-мулын күшейтеді. Бүл айырмашылық келісім шарттың мерзімі откенше арендаторға түседі. Ал аренда мерзімі біткен соң, бүл да жер иесінің қарамағына түседі. Осы жағдай нарық экономикасын аргарлық секторға еңгізудің өте зор кедергісі болып табылады. 
Қорытып айтқанда: («)дифференциалдык, рента 1 шаруашылықты экстенривті жүргізгенде, дифференциалдық рента 2 шаруашылықты интенсивті жүргізгенде пайда болады; ( • ) дифференциалдық рента 1 тек жаксы жэне орташа жерлер-де, ал дифференциалдык рента 2 - жаман (нашар) жерлерде пайда болады; 0 дифференциалдык рента 1 жерге меншік иесі иемденеді, дифференциалдык рента 2 уакытша қолданған капиталы үшін толем ретінде, косіпкер-арендатор уақытша иемденеді. Экономикалык теорияның неоклассикалық бағыты рента мәселелерін шекті онім жоне шекгі кайтарылым теориясына сойкес зерттейді. Өйткені тек ондіріс онімдерінің орбіреуінің салымы мен үлесі шекті онімнің колемін белгілейді. Осыған байланасты экономикалык рента түсінігі туады. Бүнда экономикалык рента түсінігі келтіріледі - ресурстардың кызметтерінің толемі мен ресурстар меншік иелерін нарыкта кыз-мет корсетуге ынталарын ояту үшін шығын жасауға қажет каржы-лардың барынша томен саны арасындағы айырым деп. ^ к о н о м и к а л ы қ рента - бүл ресурстар үсынысының балама күнымен салыстырғандағы үтыс (артықшылык) болып табылады. Бүл онім нарығындағы "өндірушінің үтысы" деген түсінікке үқсас. Сондыктан экономикалык рентаға балама қүннан артатын, өндірістік шығындарға жататын табыстың қандайын болмасын жатқызуға бо-лады. Бүл табыс ресурстар үсынысы тек тіркелген болғанда пайда болады. Ондіріс ресурстары кысқа мерзімде кашан болмасын белгілі дэрежеде шектелген болады. Үзақ мерзімде жағдай баскаша болуы мүмкін. Үзақ мерзімдік уакыт интервалында да үсынысы икемді емес болатын жалғыз ресурс тек жер. Осыны қолданудан түсетін табыс таза экономикалык рента деп аталады. Жердің табиғаттан келген болінбес бастапкы касиеттерімен жоне оның жасанды, адам-ның орекеттерінің арқасында пайда болтан касиеггерінің арасында жалпылама баршалар жүгінетін а й ы р м а ш ы л ы к жок. Ж е р д ің коптүрлік сапасын (қүнарлылығына, орналаскан ауданына жоне т.б. байланысты) пайдалана отырып, адам жерде, косымша капитал мен 
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еңбектің қосымша қайтарымыныңтөмендегені сонша болып, олар-ды қолданғанын отегенше, жүмысын жалғастыра береді. Осы шек-ке жеткеннен кейін, адам жерді ондеу қызметтерін токтатады. Бірак осы шарттар озгеруі мүмкін, егер осы учаскенің маңайынан жаңа теміржол өткен болса, немесе осы аймақтың халқының саны күрт оссе жоне ауыл шаруашылық онімін жеткізу киындай түссе. Осын-дайда күнарлылығы томен учаскелер қайта ондеуге тартылуы мүмкін, бірақ бүл үшін капитал мен еңбектің қосымша елеулі колемі кажет болады. Жер иесіне тек сыйакы окелетін капитал молшерін шекгі мөлшер деп, ал о н ы ң кайтарымын — шекті қайтарым деп атайды. Шекті мөлшердің қайтарымы жер иесіне тек сыйақы окелетін болгандық-тан, барлык еңбек пен капиталы үшін келетін сыйакының озі гана ол салым жасаған молшерлердің бірнеше шекті қайтарымы шама-сында коп болу керек. Осылардан артық түсетіндердің барлығы жердің артық онімін күрады. Осы артыктың барлығы жер иесіне түседі, егер ол озі жердің меншік иесі болса. Рентаның өзі экономикалык категория болып тек жер окелетін табыс болуымен бітпейді. Бүл үсынысы икемді емес ондіріс факто-ры окелет ін табыс. Осы фактор қы з м е т і н м а ң ы з д ы л ы ғ ы н а , шектелгенділігіне, op алуан сапалылығына, үдайы ондірілмейтіндігіне сай, жер атқарады. А. Маршалл жазып кеткендей "табиғаттың тегін сыйлығынан келетін өсімнің қандайы болмасын, жер иемденушілер жағынан әлдеқандай арнаулы шығыстардың тікелей мотиві болып табылмайтын жэне кызмет етпейтін таза табысты барлық жағдайда рента деп есептеген жон" (Маршалл А. Принципы экономической науки. Кн. 2. М. Издательская группа "Прогресс", 1993. С. 139, 227). Бул бірак оның болшегі. Ал толық рента үш элементтен кура-лады: табиғи болмыстагы ешкім оған тиіспеген жер қыртысы біріншінің козі болып табылады; екінші адам жасаған жердің жақсар-тылуымен белгіленеді; үшінші барлығынан маңызды деп жиі есептелетін халықтың тығыздыгының жоне байлығының осуінен жоне байланыс күралдарының — тас, теміржолдардың жоне т.б. ту-ындысы болып табылады. Рента теориясын зерттеу барысында А. Маршалл кыска жоне үзак мерзім кезендерінде, егіншілікке қоғамның жалпы прогресі окелетін жетілдірімдер мен пайдалардан өндірілетін, индивидуал-дык жер иесіне түсетін, косымша табыс түсінігін боліп атайды. Кыска мерзім кезеңіндегі табыс квазирента түсінігіне жатады. 
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12.5. Квазирента жэне агымды инвееі ициялар үшін табыстар. Квазирента - агротехниканы жетілдірудің жэне жерді интенсивті пайдаланудыц нәтижесінде келген үстеме табыс. Квазирента орынсыз дэлелсіз, бірак қажетті (әңгіме қысқа мерзімдік кезең туралы болганда) пайда деп сипатталады. Бүл бы-лай долелденеді. Өндірістік қүрал-жабдықтар ондірісіне ерекше не-месе "негізгі" шыгындар жасаудың кажеттігі жок, ойткені олар бар жоне оздерінің пайдалануын күтіп түр. Квазирента, басқа (қосым-ша) шыгындарга қараганда, бүларды уакыттың агымына байланыс-ты элі негізгі шыгындар жасалганнан кейін жүмсалуы керек, қажетті пайда болып табылады жэне бүлар кейбір салаларда негізгі шыгын-дардан маңызы артық болады. Болашақта квазирента алынуын көздеу капиталдын ондірістік күрал-жабдықтарына салынуының қажетті шарты болып табылады. Рента мен квазирентаның айырмашылыгы қогамның қарама-гындагы жердің колемінің түракты және тіркелтен шамада болуы-мен белгіленеді. Бүнымен салыстырганда адам жасайтын өндірістік 
қүралдар (гимараттар, машиналар жоне т.б.) өнімге сүраныстың ауыт-
қуларымен байланысты өсіп немесе төмендеп отыратын "агым" деу-ге болады. Рента мен квазирентаның щсастыгы мынада: барлық өндіріс 
қүралдарын тез ондіру мүмкін емес, сондыктан қыска мерзімде олар-дың саны тіркелген болады. Осы мерзімдерде алынатын табыстар-дың, осылардың комегімен жасалган онімнің қүнына катынасы, ақиқат рентанікіндей болады. Сонымен квазирента (рентадай емес) — бүл кейбір ондіріс фак-торларының (жердің гана емес) үзактыгы ор шамада болатын уақыт мерзіміндегі үсынысының шектелуімен белгіленеді. Өндіріс фак-торлары әкелетін табыстар рента, квазирента жэне агымдагы инвес-тиция үшін процент формасын алуы мүмкін. Бос капиталга про-цент (агымдагы инвестициялар) жэне капиталдын бүрынғы салы-мынын квазирентасы біртіндеп біріне-бірі айналуы мүмкін. Таза экономикалык рентаны талдаудың теориялық шартгары аудандары бірдей жерлердің, багалылыгы бірдей деп мойындауга негізделеді. Практикада ор түрлі жер учаскелерініц, оларды пайда-ланудыц варианттарына байланысты, онімділігінің дэрежесі эр түрлі болады. Бүл рентага эсер етеді. Мынаган назар аударган жон. Дифференциалдықрента түсінігі тек жер нарыгы мен ауыл шаруашылык ондірісінде кездесетін жаг-дай емес, ол экономикалык категория болып толыгынан біртекті 204/ 



емес кандай болмасын сондай ресурстарды пайдаланғанда туындай-ды. Неоклассиктер рентаны белгілеу принципгі баганы тендестіретін фактор деп карайды. Мысалы, жалакы капиталдың суранысы мен үсынысын тендестіретін фактор болып табылады. Неоклассиктерді жер иелерінің табысының козі к ы з ы к т ы р м а й д ы . Бул моселе өндірістің уш факторы концепциясын колдану аркылы шешіледі. Авторлар тек жер рентасының белгіленген дорежесін зертгейді, бүны белгілейтін факторларды жоне оның томендеу немесе жоғарылау себептерін. Бугінгі экономикалык ғылым рентаны орекеттердің осы сфе-расына қандай бір ондірістік факторды тарту үшін кажет минимал-дык деңгейден артық табыс деп белгілейді, экономикалык рента деген осы. Квазирента, орекеттердің осы сферасында ондірістік фак-торды устап туруга кажет минималдык дэрежеден артык табыс. Квазирента рентадан кайтарылмайтын (бул осы салага фирма ен-генде жумсалган шыгындар, ал енді фирма шыгатын болса, онда осы шыгындар өтелінбейді, ягни кайтарылмайды) шыгындар шама-сына артык болады. Экономиканын кандайында болмасын рента мен квазирента-нын есепсіз коп екендігі байкалады. Бұлардың кейбіреулері қыска мерзімдік болып тез жогалады, басқалары узақ мерзімдік, түракты сипатта болады. Осы процестердің негізінде босекелес куштер жата-ды. Динамикалык экономикада ренталар маңызды кызмет аткара-ды, будан боскелік процестер тоуелді болады. Үнамды оцтайлы рента іс-орекеттердін осы сферасына шакырады. керісіншесі — одан кутыл деп сигнал береді. Босеке қашан болмасын рентанын жана коздерін тудырып, ескілерінің жойылуын болжап отырады. 12.6. Монополдык рента жэне рентанын баска түрлері. Барлык экономикалык мектептер монополдык рента катего-риясы болатынын мойындайды. Оның негізін сирек сапасы бола-тын онімнің сатылатын монополдык багасы курайды. Мысалы, катты бидайлардың сапасы. Осы бидайдыц унынан ерекше сапасы бар нан шыгарылады. Немесе, шараптардын ерекше сортгары. Осы ауыл шаруашылык онімдерінің нарыктагы ерекше орны, оларды монополдык багамен сатуга мумкіндік береді. Сирек кездесетін ауыл шаруашылык онімдерінің монополдык жогары багасы, олардың когамдык ондірістік багасына тоуелді 205/ 



болмайды. Ол бага, сатып алушының осы онімге жоғары баға төлей алатын қабілетімен белгіленеді. Сөйтіп, монополиялық рен-та, тек когамдык өндіріс бағасынан ғана емес, барлык ауыл шаруа-шылык өнімдерінің бағасынан артық шығын болып табылады.' Монополдык рентаның түрлерінің біреуіне сиректік рента жа-тады. Бүған карсы босекенің ешбір амалы болмайды. Спорт жүлдыз-дарының, топмодельдердің, атақты музыканттар мен үлы хирург-тардың, бірегей жүзім бағының меншік иесінің жоне олемдеті жал-тыз ем козінің иесінің т.е. табысының ауқымды келемін осы рента 
қүрады. Теория бағытынан рентаны төлеу ресурстарды оптималды орналастырудың қажетті шарты емес. Бір жақтан, сыйакы томендігіне 
қарамастан музыкант немесе хирург борібір жүмысын тастап кетпейді. Басқа жақтан, тым жогары табыс борібір бірегей қасиеті болатын игіліктер мен қызметтердің ондірісінің осуін ынталандыра алмайды, ойткені бүлардың үсынысының шектелгені абсолютгік болады. Рентаны койнауынан пайдалы қазыналар шығатын жердің, не-месе, үстінде күрылыс жасалған жердің, меншік иелері де алады. Кен шығаратын өнеркәсіп рентасы, жер рентасы сияқты пайда болады. Жер койнауынан шығатын онімдердің индивидуалдық ондірістік бағасы ор түрлі болады, ал сатылғанда олар нашар өндірістік жағдайдағы ондірістік бағамен откізіледі. Осыныц нәтижесінде жаксы жоне орташа рудниктер, шахталар т.б. түсетін үстеме пайда жер иесі алатын дифференциалдык рента болып табылады. Бүл рентаның монін айқындаудың бір бағыты. Ресурстар нары-гында жер үдайы өндірілетін касиеті бар фактор болып табылады: 
қүнарлылығымен, климат ерекшеліктерімен жэне т.б. жер дүрыс онделсе жэне барлык афотехникалық ережелер орындалса, ол жыл сайын жақсы егін береді. Бүнымен салыстырғанда мүнайдың, руда-ның жоне т.б. көзі қандай жаңалыктар, жақсартулар, жоғары техно-логиялар қолданылса да саркылып таусылады. Сондықтан, үдайы ондірілмейтін табиғи ресурстардың иесі бүгін жүмсалған қүралдар мен запастардың бірлігінің қүны болашакта пайдаланушылар үшін осетінін білуі керек. Тек ресурстардың таусылып бітетінін есепке алмай, "коз жүмып" рудниктер мен шахталардан түскен табыстар-дың соларға жүмсалган шығындардан артыкльнын, жинақталған игіліктерді сатудан түскен - табиғагган жинақталған, ал бүгін жеке меншік деп саналатын - бага деп қарауға болады. Сондыктан пай-далы қазбалардың үсынысыныц шекті багасына, рудникті пайдала-нудың шекті шығындарынан басқа, оны пайдалану қүкы үшін толем 206 у 



жатады. Бүд рудниктерді пайдалану қүқы үшін толем рента емес, рента деп аталса да. Бул байлықтын болашақтағы көзідеп есептелетін, шахта қунының томендеуінің болшегі болып табылады. Егер шахта немесе рудник таусылмайтын емес болса, онда булар-дан келетін табыс қойманы пайдалану күқығының жартылай толемі жоне жартылай рента болып табылады. Рентадай емес, осы мини-малдық толем онімнің әрбір болшегіне, оның шекті немесе шекті еместігіне қарамастан, жасалатын шығыстар қүрамына тікелей жа-тады. Жер иелері үйлер, ғимаратгар, қүрылыстар орнатуға арналған жер учаскелерінен арендалық толем алады. Қүрылыс учаскелерінен түсетін рентаның ерекшелігі сол, о н ы ң молшеріне, орналаскан орны жоніндегі дифференциалдык рента басым ыкпал жасайды. 
Қурылыс жүргізуге дайындалған учаскенің жиынтык күны, осы учаскені барлық қурылыстардан тазартып, оны еркін нарықта саткандағы қунға тең болады. Қүрылыс учаскесінің жылдык күны ағымды процент ставкасы бойынша белгіленген, нарыктык бага 
қамтамасыз ететін, табыс болып есептеледі. Осының қүны, орна-ласкан орын аркылы ренталык табыстан артык болады. Экологияііық рентаның орны ерекше. Адамдардьщ омір сүруінің экологиялық жағдайлары бірдей болмайды. Табиғи сфераның са-пасы, өмір сүру сферасының ластану дорежесі, оны жайлы жақсы-ландыру, т.б. - осылар экологиялық рентаның пайда болу шарт-тары болып табылады. Олардың ор түрлі болып жіктелуі адамның өмір сүру жағдайларын үдайы өндіруге жүмсалатын қаражаттар молшерінің бірдей болмауын белгілейді. Адамдардың ол-ауқаты тең болган жагдайда жаксы регион, аймактарда омір сүру дорежесі елеулі жогары болады. Табигаттың (омір сүру ортаның) сапасы төмендеген сайын, ол-ауқатка жүмсалатын каражатгардың күны, «түтыну қоржынының» куны осе түседі. Экологиялық рента жақсы табигатгык жоне экономикалык жағ-дайларда (жаксы дамыган инфрақүрылым, жолдар жүйесі) орналаскан жердің арендалык толемінің жогары болуы аркылы белгіленеді. Осы ренганың ауыл шаруашылык рентамен оргак кдсиетгері оте мол болады. Экологиялык рента сәйкес келетін нарыктар аркылы жер учаскелерінің, түргын үйдің, еңбек ресурстарының нарыктары арқьиіы, ягни арендалык толем (мүның ішінде рента) осы терри-торияда өндірілетін тауарлар немесе кызметтердің багасына жат-
қызылады. Сондыктан меншік иелері арендаторлар келісім шартты жасаганнан кейін учаскенін экологиялык сипаттарын жаксартуга 207/ 



тырысады. Өйткені қоршаған ортаның ластануы козғалмайтын мүліктің күнын төмендетеді. Сонымен, рента дегеніміз жақсы экологиялык жағдайдағы жерлерді пайдалану үшін жер иесіне толенетін бага болып табылады. 12.7. Жердің багасы. Өндіріс факторы ретінде жер тауарлық сипат алады, ол сагы-лады жоне сатып алынады, оның нарыктағы бағасы оған сүраныс-ка тоуелді болады. Өндірістік қүрал-жабдықтар нарығына түсуден бүрын жер экономикалык жағынан бағаланады — жер кадастры арқылы (старттык баға). Жер кадастры деп жер туралы мәліметтердің жиынтығын атайды. Салыстырмалы цифрлар аркылы жер топырағының ауыл шару-ашылык ондірісіне жарамдылық дорежесі белгіленеді, жер сапасы жағынан бағаланады. Ірілеп бағалау жердің жарамдылық (пайда-лылык) класын белгілеумен аяқталады, ал жан-жакты бағалау бонитеттік балдар (эдетте 100 балдык жүйе) аркылы жүргізіледі. Бонитеттік балды белтілеу үшін критерий ретінде негізгі ауыл шаруашылык өнімдерінің копжылдык түсімділігі (онімділігі) кол-данылады. , Жер еңбек процесіне жатпайды. Ол ауыл шаруашылығында еңбек заты, бірақ онімі емес. Сондықтан жерді бағалау үшін керек жатдайлар мынау: • жердін түтыну қасиеттеріне баға беру; • жердің пайдалы касиеттеріне баға беру. Бүдан баска, жер учаскелеріне, жылжымайтын обьект деп, оцаша-ланған су объектері, ормандар жоне басқа объектер жаткызылады. Жылжымайтын объект ретіндегі жер учаскесінін ф и з и к а л ы к параметрлерінен жоне сипаттамаларынан басқа қү к ық т ы к тәртібі болады, бүл оның сойкестігіне (үксастығына) жоне бағаланған күны-на оте монді эсер етеді. Жер учаскесін сипаттайтын к үқы к т ы к тортіптіц белгілері: жер учаскесі орналаскан шеңбердегі жердің ка-тегориясы, жер учаскесін пайдалану максаты, меншіктің формасы, сервитуттар, оған заттык күкыкты шектеу. Жер учаскелерін жылжымайтын объект деп үдайы ондірудін мүмкін еместігіне байланысты оларға күкыктар үсынысынын шек-телген сипаты, ондірістік-шаруашылык немесе баска орекеттердін объекті деп учаскелерді колданудын пайдалылығы жоне жер нары-208 / 



ғының мүшелерінің сатып алушылық кабілеттері - осылар жер учаскелерінің қүнын түракты түрде репродукциялап отырады. Жер учаскелерінің немесе оған қүқыктардың қүны, меншік күқына немесе жер участкесіне қүқық т ы ң басқасына негізделген болашақтағы пайдамен өлшенеді. Жер учаскелеріне қүкықтар болудан түсетін пайда қызмет ету мерзімі шектелген болатын жер учаскелерін жаксартуға (гимарат-тарды, қүрылыстарды жоне т.б.) қү к ықт а р әкелетін пайдаға кара-ганда, елеулі көп үзақ мерзімінде жүзеге асырылады. Осыған байланысты, қолдану мерзімінің соңында нөлге немесе теріс шамаға тең болатын (жер учаскесін тазарту және жақсартулар-ды кәдеге жарату үшін жасалатын шыгындарға байланысты) жақ -сартулардың ағымдағы қүнынан өзгеше, тозу жэне амортизация түсініктері жер учаскелерінің ағымдағы қүнына қолданылмайды. Жер, оны саналы пайдаланғанда тозбайды. Оның қүнарлылығы өсуі мүмкін. Жерді бағалаудың бірнеше одістері бар. Салыстырмалы күнар-лылықты дифференциялдық жер табысы камтамасыз етеді. Бүлар-дың колемі табиғат жасаған күнарлылықтың дәрежесімен ғана емес, жерді жетілдіру үшін жасалған қосымша капитал салымдары мен еңбектен тоуелді болады. Бірақ жер сатылғанда, оның иесі жердің 
қыртысын салып қоймайды, ол одан жылдар бойы табыс (рента) алу күкьін сатады. Сондыктан, оның есебі бойынша, жер үшін алы-натын сома, егер ол банкіде сакталғанда, оган процент формасында рентаға тең табыс әкелуге тиісті. Жердің багасы = Рента мотиері х т 

Қарыз процентінің молшері Ауыл шаруашылык жерлердің күны, әдетге, белгілі бірнеше ша-мага кобейтілген ағымдағы акшаға шағылған арендалық толем түрінде көрсетіледі немесе баска сөзбен, осы рентаны "бірнеше жыл-ға сатып алу" түрінде. Бірак бүл корініспен алгашқы танысу болып табылады. Жерді бағалау жүйесі бірнеше элементтерден түрады. Осы-ған жататындар: • жер учаскелерінің қүқық т ы к тәртібі жоне сапалық сипатта-малары туралы кадастрлық тіркеу кітабының информациясы; • баска коздерден түсетін жер учаскелерімен моміле туралы ин-формация, жер жоне баска жылжымайтын мүліктер нарыктары ту-ралы информация; • бағалау аймактары мен жер учаскелері бойынша жердің када-стрлық багалануы; 14-2303 209 



• кадастрлық карталар жэне жер қүнының регистрлері. Жерді бағалау жүйесі, осымен қатар, жерді бағалау және қайта бағалау багытында қызмет үйымдастыруды талап етеді. 
Қазақстан экономикасының реформалану жагдайында жер са-лыстырмалы багаланады, ойткені көлеңкелі нарықтың болуы, жер у ч а с к е л е р і м е н м ә м і л е л е р т у р а л ы , ж е р д і п а й д а л а н а т ы н кәсіпорындарының шаруашылық қызметтерінің нәтижесі туралы ақиқат мәліметтердің жоқ болуы, жерді жақсарту шығындары мен тиімділігінің парапар еместігі, халықаралык практика қабылдатан жерге баға беру принциптері мен әдістерін механикалық түрде қол-дануға мүмкіндік бермейді. Неоклассикалық теория жердің қүнын баска өндіріс факторла-рынікіндей, түпкі өнімнің қүнынан туынды етіп түсінеді. Мысалы, егер астықтың бағасы төмендесе, онда осыны осіретін жерге де сүра-ныс төмендейді, ал сүраныс томендегенде, арендалық толем ставка-сы да томен болады. Неоклассиктер жерге сүраныстың туындылық сипаты туралы идеяны долелдегенде астықтың бағасының кымбаттыгын жердің бағасының кымбат болуымен байланыстырады. Бізге молім, қүрылыс учаскелерінің бағасына басым ықпал ететін жердің орналасу ауданымен байланысты дифференциалдык рента. Бірақ қүрылыс жүргізуге арналған жер учаскелерінің қүнын, осы жерде орналасқан қүрылыстарды алып тастап ашық нарықта сол жер сатылгандағы қүн қүрады. Қүрылыс учаскесінің жылдық қүны — бүл агымдагы процент ставкасымен есептелгендегі оның нарык-тык багасы камтамасыз ететін табыс болып табылады. Бүның колемі орналаскан ауданга байланысты күннан елеулі артык болады. Б ірақ бүл с ү р а н ы с т ы ң шектелуіне , с о н ы м е н , т а б ы с т ы ң томендеуіне әкелуі мүмкін. Салықтың қандай бөлігін түтынушыга аудару керек екендігін білу үшін, шыгындардын тиімділігінің шегін айқындау қажет - нашар жэне нарықтан алыс түратын жерлерде жүмсалатын аз шыгындар шегі бола ма, немесе халкы көп онер-кәсіптік аудандардың маңайындагы табиги жерлерде жүмсалатын ірі шыгындардын тиімділігінің шегі бола ма. Моселе осы екі жер-лерде (учаскелерде) ондірілетін онімдердің үлес салмагында. Егер онімнің елеулі болігі онімді ондейтін жерлерге жақын учаскелерде өндірілсе, бүл онім ондірісін ауқымды колемде томендетуі мүмкін. Осы жагдай нарықта онім үсынысын қысқартады жоне онімнің багасы оседі. Жерді пайдалану жүре береді. Салықтыц кобі түтынушыныц мойнына артылады. 210/ 



Егер онімнің көбі жаксы жағдайда ондірілген болса, онда са-лыктың елеулі бөлігі арендаторга келеді. Осындайда арендатор, егер ол меншік иесі болмаса, арендалық толемнің томендетілуін талап етуі керек. Сонымен, жердің багасы рентамен ғана емес, ол жер салығымен де қатал байланысты. Жердің багасына коп факторлар осер етеді. Инфляция, гипе-ринфляция жерге сүранысты күрт жогарылатып, оныц багасын осіреді. XX ғ. басынан Батыстагы нарық экономикалы елдердегі жер багасының динамикасы оның осуге багытталган тенденциясын байқатады. 
Қазақстандық экономикада жердіц нарықтық қүнын және жылжымайтын мүлікті бағалауда қолданылып отырган одістерді үшке болуге болады: сатуларды салыстыру әдісі, шыгындық әдіс және табыстарды капиталга айналдыру (табыстык) одісі. Рента экономикалык категория болып байлыкты осірудің но-миналдык кызметін аткарумен бірге ресурстарды негурлым пайда-лы колдану сферасына карай тартып түрақты турде оларды кайта болуге стимул тудырады. Ресурстарды рента беретін сферанын пай-дасына сойкес кайта болу процесі пайда алу процесі деп аталады. Бізге рентаның біртекті еместігі белгілі. Дифференциалдык рента 1 табиги кунарлыгы жоне орналасуы жаксы жерлерде калыптасады. Рента 2 - белгіленген жер учаскесінің біреуіне бірте-бірте тізбектеп жасалган еңбек жоне курал-жабдыктар шыгыстарынын бірдей емес тиімділігінің нәтижесі. Бүдан корытынды: 1 жоне 2 ренталарды иемдену бірдей (үксас) болмайды. Рента 1 жердің меншік иесіне тусу керек. Бул жагдайда ол жерге меншікті жузеге асырудың экономикалык формасы болып табыла-ды. Ол Рента 2 кобін жерді пайдаланушының (арендатордың) кара-магында калдыру қажет, ойткені онда (рента 2) капиталдың косым-ша салымының нәтижесі жинакталган (шогырланган). Сондыктан шектелген және удайы ондірілуі киын ресурстарды пайдаланганда, рентаны меншік иелері иемденеді, ал тек кыска мерзімді кезендерде гана ол жерді колданушыларга (арендаторларга) туседі. Осындайда, оның белгілі болшегі потенциалдык босекелестердің нарыкка кіргісі келетін жолдарына тоскауыл кою үшін пайдаланылады. Жер ресурстарына меншік қукысыныңтусін ікт і айкын болга-ны рентаны шоғырландыруга мумкіндік береді, оны беталды жұмсай бермей. Жеке меншік қүқы к т а р ы н белгілеудегі институционалдык озгерістер рентаның иемденуінде озгерістер тудырады, егер меншік 211/ 



қүқықт а р ы н ы ң белгіленіп бекітілу (субъектердің) тәсілі озгерген болса. Меншік қүқықтарын белгілеп бекіту процесінде, экономика-лык агенттер күтіп отырған ренталық табыстарға тең, ал кейде одан артық сома жүмсауға келісуге дейін барады. Меншік қүқы н қатал белгілеп бекіту үшін жасалатын шығындар бүнда байлықты қайта болу формасын алады. 
Қайта болу жаңа "меншік иесімен" және қоғамның (үжымның) арасында жүруі мүмкін, егер жер аукционда сатылған болса: ол жаңа "меншік иесімен" және заңсыз жолмен (белгілі сыйақыға) меншік қүқы н қайта ресімдеп алған чиновниктің арасында жүруі мүмкін. Осы қаражаттар "лобилендіру" шыгындары формасын ала алады. Бүндай моміле таза коғамдық шығындар жасатады. Эконо-мистер мынадай қорытындыға келеді: рентаның ыдыратылуы неме-се шоғырландырылуы меншік қүқықтарын белгілеу процесімен ты-ғыз байланысты болады. Рента алу теориясы бір-біріне қатал қарсылас босекенің екі түрі бар екенімен есептеседі: нарықта , "пайда алуға үмтылу" деп белгіленетін, олеуметтік-онімділік жоне саясатта, "рента алуға ты-рысу" деп аталатын, олеуметтік-онімділік емес. Осы сфералардың екеуінің қозғалыс мотиві - рентаның барынша жоғары болуы. Нарықтық механизмнің қызметінің нотижесінде жасалатын рента - "нақты" , ал саяси әдістермен жасалатын - "жалтан" рента деп аталады. Рента үшін жүретін күресті, сайысты үш қүрылымдық дорежеге болуте болады. Бірінші дәрежені озі үшін ондірістің жеңілдіті бар шарттарына инвестиция жасайтын ондірушілер қүрады. Төтенше 

қүқықтарға ие болу үшін толем жасау қашанда дайын өндірушілердің бар болуы мемлекеттік чиновниктердің қызметін үнамды етеді, 
қызықтырады. Бүл мемлекеттік басқару органдарындаты орындар-дың қайта болінуін күмонсіз етеді. Артықшылық қүкыктар тарату-мен (берумен) байланысты лауазым үшін пара беру, саяси компания-ларға жоне қосымша информацияға жасалатын шығыстар - осылар-дьщ барлығы рента табуға жүмсалатын шығындардыц екінші дорежесін 
қүрады. Үшінші дәреже, қызметтердің осы немесе басқасыныц нотижесінде мемлекеттің жинаған қаражаттарын болумен байланыс-ты. Мемлекеттік субсидиялар, дотациялар, несиелер жоне т.б. алу 
қүқы үшін босеке осы дәрежеде кецінен жүріп отырады. Осындай жағдайлар транзитивтік (отиелі) экономикада жиі болып түрады. Жоғарыда айтылтандар мынаны долелдейді: рента табу процесі 
қоғамда дамып отыратын, экономикалык, олеуметтік жэне саяси шарттармен белгіленеді. 212 у 



V Б Ө Л I М. МАКРОЭКОНОМИКА. ҮЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА. МЕМЛЕКЕТТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫ. 13 тарау. МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТТЫҢ МАҚСАТТАРЫ ЖЭНЕ ҚҮРАЛДАРЫ. 13.1. Макроэкономика — озара байланысты ондірушілердің жэне түтынушылардыц жиынтыгы. Үлттык экономиканың тепе-теңдікте кызмет етуі. Макроэкономика ондірушілер мен тутынушылардың іс-әрекетгерінің мотивациясын зерггейді, сонымен катар, ол босекелікгің op турлі болган жагдайындагы солардың (ондірушілер мен тутыну-пгылардың) тауар нарығындағы және өндіріс факторлары нарыгын-дағы озара эсер ету механизмін зерттейді. Макроэкономика эконо-миканын түтас болып қызмет етуін зерттейтін, экономикалык тео-рияныц болшегі, тармағы болып табылады. Макроэкономикалык дәрежеде зерттелетін негізгі мәселелер: • улттык онім және ұлттык табыстың молшері мен күрылы-мын аныктау; • ултгьж, экономика масштабында жүмыспен камтуды ретгейтін факторларды айкындау; • инфляцияның табиғатын талдау; • экономикалык өсудің механизмі мен факгорларын зерттеу; • экономикадағы циклдык ауыткулар мен конъюнктуралык озгерістердің себептерін зерттеу; • улттық экономикалардың сырткы экономикалармен озара эсерлерін зерттеу; • мемлекеттің макроэкономикалык саясатының мақсаттарын, мазмуны мен формаларын теория жүзінде дәлелдеу. Экономикалык процестер мен кубьшыстарды зерттеудің .мак-роэкономика,! ық багыттарының ерекшеліктері болады. 213/ 



Біріншіден, ол тұтас экономиканың дамуын немесе дәрежесін с и п а т т а й т ы н а г р е г а т т ық корсетк іштерд ің қ а л ы п т а с у ы н ы ң принциптерін, яғни ұлттық табыстың, жүмыспен қамту және инвестициялардың жалпы колемін, бағалардың жалпы дорежесін, экономикалык өсудің каркынын, т.б зерттеуді көздейді. Нарык-тык экономиканың негізгі субъекгілері (ондірушілер мен түтыну-шылар) агрегатталған жиынтықтар деп қаралады. Осының нотижесінде экономикалык агентгердің іс-орекетгерінің мотивтері былай түжырымдалады: барлық бір-бірімен байланысты үлттық онім шығаратын ондірушілер біріктіріліп бір түлға -жиынтык ондірушілер деп қаралады; ал өндіріс факторларын са-тып, түскен табысқа нарықта осы үлттык онімге сүраныс жасай-тын барлық түтынушылар, біртүтас жиынтык түтынушы деп кара-лады. Екіншіден, макроэкономикалык талдауда, жеке нарықтардағы ондірушілер мен түтынушылардың шешімдері және іс-әрекегтері бір-бірінен тоуелсіз деп қаралса, экономиканы түтас зерттеу, эко-номикалык субъектілердің озара эсер етулерін озара байланысты нарықтар жүйесі арқылы қаралуын талап етеді. Үшіншіден, макроэкономикалык талдауда, экономиканың бол-мысы мен дамуын белгілейтін экономикалык субъектілердің саны кобейеді. Осы субъектілердің күрамына ондірушілер мен түтыну-шылардан баска, экономикаға эсер етуі зертгеудің объект ісіне айна-лып отырған мемлекет кіреді. Бүдан баска, үлттық экономиканың ашық үлгілерінде макроэкономикалык талдаудың субъекгерінің қүра-мына жиынтық өндірушілер мен түтынушылар жэне басқа елдердің үкіметтері енеді. Микроталдауда, әдегге, фирманың, немесе, сала-лық нарыктың кызмет етуіне сырткы экономикалык факторлардың осері каралмайды. Микро- жэне макродорежеде позитивтік және нормативтік экономика талданады. Позитивтік бағытта экономикадағы ақиқат байланыстар зертгеледі; экономиканың эр түрлі аспектінін кызметіне және оның негізгі субъектілерінің орекеттеріне бага беру нормативтік бағытта байқалады. Макродэрежеде кобінесе мемлекеттің эконо-микалык саясаты талданады. Экономикалык теорияда макроэкономикалык саясаггың максат-гары мен одістері туралы мәселелер осы күнге дейін толык шешілмей отыр. Осы моселе макроэкономикалык мекгептер арасында әр түрлі, кейде мүдде карама-карсы пікірлер тудырып отыр - біреуі мемлекетгің үлттық экономикаға кірісуін толығынан мүмкін емес десе (марксистік емес классикалык экономикалык теорияның мектебі), баскалары, 214/ 



керісінше, мемлекет макроэкономикалык мәселелерді шешуде басты рол аткарады деп түжырымдайды (ортодокстық марксизм). Макроэкономикалык саясатгың максатгары мен міндетгерін ор килы түсінудің теориялык негізін нарыктың озін-озі ретгеу кабілетін жоне онын экономикалык дамудың дағдарыссыз жүргізу қабілетін ор түрлі түсіну күрайды. Осы замандағы макроэкономикалык теори-яның сан алуан бағыггары мен мектептері бар. Кейбір жекелеген экономикалык ой-пікір ағымдарыныц окілдері бір моселе туралы карама-карсы пікір білдірсе, екіншісі туралы - келісім білдіреді, ал келесі моселе туралы консенсус табуға тырысады. Осындай жағдай-лар осы доуірдегі экономикалык теорияны ғылыми түрғыдан клас-сификациялауды елеулі киындатып отыр. Осы мектептер мен бағыттардың ерекшелігін сипаттағанда кейбір жағдайларды атап өткен жон болады. Бір жақтан, кейнсшілер мен неокейнсшілер, екінші жактан, неоклассикалық синтез бен монетаризм арасындағы айырмашы-лык, олардың теориялык постулатгарының ерекшеліктерімен бай-ланысты болып отыр. Алғашкы екі бағыттардың негізгі постулат-тары мыналар: нарық экономикасы озін-озі реттей алмайды, ин-формация жетімсіз, жинақтар жоне инвестициялар жасау шартгары бір-біріне парапар келмейді, бағалардың икемділігі томен. Бүлар экономикалык осуді жөне жүмыспен камтуды ынталандыру мак-сатпен мемлекеттің экономикаға белсенді кірісуін кажет етеді. Кейнстік және неокейнстік бағыттардың бір-бірінен негізгі айыр-машылығы, олардың әр түрлі нарықтардын кандайьшың жетімсіздігі артык екенін ор турлі тусінумен байланысты кейнс бойынша -еңбек нарығының, неокейнсшілер бойынша - тауарлар мен кыз-меттер нарығының. і Неоклассикалык синтезбен монетаризмнің бастапкы жараты-лу£і классикалық мектёппён байланысты Ьолған. Ъүл мектеп на-рык экономикасы өзін-озі реттейді, баға туралы информация тиімді жоне бағаның икемділігі жоғары, табыстар ондіріс факторларының шекті өнімділігіне сойкес болінеді деп тужырымдайды. Сонымен катар, осы екі бағыттың Дж.М.Кейнстің макроэкономикалык те-ориясынан алғаны аз емес. Неоклассикалык синтездің окілдері (мысалы, П.Самуэльсон) кейнстік теорияны косіподақтың еңбек нарығын монополиялап алған жағдайындағы экономиканың кыз-мет ету механизмінің ерекше жеке көрінісі деп тужырымдайды. М а к р о э к о н о м и к а л ы к ой-пікірдің бағыты болып табылатын монетаризмнің (негізін калаушы М.Фридмен) негізгі ерекшелігі 215/ 



нарық механизмін ретгеудегі және мемлекеттік ақша саясатын тал-даумен байланысты инфляция мәселелерін шешудеті ақшаның мағынасын зерттеу болып табылады. Институционалдық - социо-логиялық бағыттың тарихи мектебінің ерекшелігі, оның негізгі зерттеу объектісі нарықтың теориялық үлгілері емес, дамудың әр кезеңцеріндегі нақты экономикалык жүйелер болып табылады. Осы мектептің макроэкономикалык теорияға қосқан елеулі үлестерін атап отейік: экономиканың циклмен тербелуін зерттеу; негізін Н.Д.Кондратьев жасаған үзақ толқыңды циклдар теориясын қалып-тастыру; экономикалык дамудагы ҒТП, әр түрлі әлеуметгік топтар мен институттардың ролін анықтау; олеуметтік және гылыми-тех-никалық мәселелерді шешудегі нарықтың жетімсіздіктерін талдау; мемлекеттің инновациялық және әлеуметтік саясатын долелдеу. Әр түрлі мектептер окілдерінің козқарастары бір-біріне үқса-маса да, олардың басым көпшілігі макроэкономикалык саясаггың басты мақсаты - нарық экономикасының кызмет етуінің тиімділігін жоне әлеуметтік бағытталуын жоғарылату деп мойындайды. Осы міндетті жүзеге асыру қажеттігі мемлекеттік макроэкономикалык саясатты мынадай негізгі мақсаттарды орындауга бағытгауды тілейді: • түрақты жоне тиімді экономикалык осу; • жүмыспен толық камтамасыз ету; • бағаның жалпы дорежесінің түрақтылығы; • олеуметтік әділет жоне жүмысқа қабілеті жоқтарды эконо-микалык жағынан камтамасыз ету; • мемлекеттің сауда жэне толем балансының түрақты болуы. 13.2. Үлттық экономикапың экономикалык, тепе-теңдікте кызмет етуі. Үлттық экономиканың тепе-теңдікте қызмет етуі деп, бар-лык бір-бірімен байланысты нарықтарда сүраныс пен үсыныстың тең болған жағдайы түсініледі. Түпкі өнімдер мен қызметтер нарығында тепе-теңцік жағдай орнағанын өндірушілердің табыста-ры барынша мол болтаны жоне түтынушылардың сатып алған өнімдерінен барынша мол пайдага ие болтаны сипаттайды. Өндіріс факторлары нарытында тепе-тендік орнағанын осы нарықка түскен өндірістік ресурстардың озінің сатып алушысының табылғаны корсетеді, ал сүранысты қалыптастыратын ресурстардың иелерінің шекті табысы, үсынысты қалыптастыратын әр ресурстыц шекті оніміне тең болады. Егер акша нарыгында үсынылған акша кар-жыларының саны, оның оздерінде болғанын үнататын адамдар мен кәсіпкерлердің сүранысына тең болса, онда осы ақша нары-гында тепе-теңдік болганы. 2 1 6 / 



Жалпы экономикалык тепе-тендік идеясы бұдан коп бүрын экономист-классиктердің назарын аударған. А.Смиггің айтуы бой-ынша, ондірушілер мен түтынушылардың бір-біріне еркін осер еткен жағдайында хаос орын алмайды. Бул жағдайда индивидтердщ жеке табыс көздеп жасайтын іс-орекеггерінде экономикалык, тортіп орын алады. Осы болмыс баршаға колайлы жалпы тепе-тендікке жетуге мүмкіндік әкеледі. Жетілген босеке жағдайында жалпы тепе-тендіктің болу мүмкіндігін түңғыш долелдеген Л.Вальрас. Микродорежедегі жалпы экономикалык тепе-теңдіктің болуы, тауарлардың, кызметтердің жоне ондірістік ресурстардың әр түрлерінін сүранысы мен үсынысының тең болуымен байланысты, ал макроэкономикалык тепе-теңдік - жиынтык сүраныс пен жи-ынтық үсыныстың теңесуімен белгіленеді. Баскаша айтқанда, Вальрастьщ заңы бойынша, егер кейбір нарыктарда артык сүраныс болса, онда басқа нарыктарда осы колемде артык үсыныс болуға тиісті. Нотижесінде, артық сүраныс пен артык үсыныстың сомасы, 
қашан болмасын, нолге тең болады. Вальрастың тепе-тендігі жетілген босекенің болуын тілеп кана 
қоймайды. Осымен катар, ол багадан баска сүраныс пен үсыныс факторларының барлығының түракты болуын тілейді. Ал осындай шарттар нақты экономикада болуы нолге тең деуге болады. Сон-дыктан жалпы тепе-тендік жалт етіп тез өтетін, откінші жағдай -босекелік экономиканың идеалдык болмысы деуге болады. Бірак «кайшылықсыз олемнің» осындай үлгісін зерттеу, бэсекелік эко-номиканы түсінуге жол ашады. Жэне осы мақсатқа жетуге нақты экономикалык ситуациядағы кандай тежеулер кедергі жасайтынын білуге мүмкіндік береді. Экономикалык тепе-тендікке жету эдістерін сипаттау үшін А.Маршаллдың неоклассикалык концепциясы кең колданылады. Бүның моні мынада: ондірушілер мен түтынушылар оздерінің сату жоне сатып алу жоспарларын экономикалык конъюнктураның жағдайына үйлестіреді. Нотижесінде, нарықтағы тепе-тендік сүра-ныс бағасының үсыныс бағасынан артып кетуінің осері аркасында орнайды. Немесе, керісінше, үсыныс бағасының сүраныс бағасы-нан артьщ болуының аркасында орнайды. Осындай артык болу-ларды есепке ала отырып, өндірушілер үсыныс колемін осіреді, немесе төмендетеді. Осы замандағы макроэкономикалык зерггеулерде тепе-тендікке бағытталу кобінесе экономикалык агенттердің күтімдеріне түзету жасауға негізделеді, ыктималдык процесс деп түсініледі. 217/ 



XX ғ. 40 -60 жж. күтімдер концепциясының (негізін қалаушы швед экономисі Г.Мюрдаль) дамуы, макроэкономикалык моселе-лерге жататын бірнеше экономикалык теорияларды, атап айтканда экстраполяциялық , адаптивтік және рационалдық күтімдер теория-ларын қалыптастырды: осы теориялар макроэкономикада жаңа клас-сикалык мектеп деп аталады. Неоклассиктер макроэкономикалык тепе-тендік түсінігіне жетімсіз информация, экономикалык субъектілердің болжаулары-н ы ң кателіктерінің немесе, мемлекеттің экономикалык саясаты-ның түрақсыздығының нотижесінде пайда болтан, экономикалык конъюнктураның ауытқуларын жатқызады. Бүл жағдайда, эконо-микалык субъектілердің күтімдеріне сойкес келетін (болжамдалтан кателік дорежесін есепке алғанда) экономиканың болмысының практика жүзінде қандайы болмасын, ол тепе-тендік болмысы деп үйғарылады. Ал экономикада рационалды субъектілер әрекет еткендіктен, олардың күтімдері, одетте, орынды деп есептеледі және тепе-теңцікке жету үшін мемлекеттің кірісуі қажет болмай-ды. 13.3. Макроэкономикалык корсеткіштер. Үлттык есеп жүйесі. Үлттық экономиканың қызмет ету нотижесін олшеу үшін теория мен шаруашылык практикада op түрлі макроэкономикалык көрсеткіштер қолданылады. Осындай корсеткіштердің бірнеше түрі үлтгық өндірістің қосын-ды колемінің шамасын бағалау үшін пайдаланылады. Бүған жата-тындар: жалпы қоғамдық онім (ЖҚО), түпкі коғамдық онім (ТҮҚӨ), таза қотамдық өнім (ТҚО), таза үлттык онім (ТҮО), жалпы ішкі өнім (ЖІО), үлттык табыс (ҮТ), жеке табыс (ЖТ), арадағы онім АӨ. Алдыңғы үш корсеткіштер біздің елде коп уақыт бойы жыл-д ы к өндіріс нотижесін бағалаудың негізгі корсеткіштері болып келген. Оларды есептеудің методолотиялык негізін, коғамдық ондірістің материалдық жоне материалдык емеске болінуіне сойкес, 
қоғамдык еңбекті (ондірілген онімнің қүнын жасаудың жалғыз көзі болып табылатын) онімді жоне өнімді емес деп болетін марксистік доктрина қүрайды. Онімді деп тек материалдык сфера-да жүмсалған еңбек түсінілген. Бүл түсінік натуралдық-заттык формасы бар онімді ондірумен жоне оны түпкі түтынушыларға жеткізумен байланысты болған. 218/ 



Статистикалык әдіс бойынша, жалпы қоғамдық өнім ЖҚО материалдық сферага жатқызылған (онеркосіп, ауыл мен орман шаруашылығы, қүрылыс, жүк таситын көлік, ондіріске кызмет корсететін байланыс, коғамдык тамактандыру салалары жоне т.б.) салаларда жасалады, бір жылда ондірілген барлык игіліктердің сомасы деп есептелген яғни, осы онімнің сатылу, немесе, сатылма-уына байланысты емес, тек оның өндірілген акиқаты ғана есептеліп бағаланған. Осы корсеткішті есептеу методологиясы бойынша оның күрамына арадағы өнім АО, жыл бойы өндіріс процесінде қолда-нылған онім - жаткызылған. Нәтижесінде өндірістік циклдың әр сатысында бірдей тауарларға жұмсалған шикізат, материалдар, инструменттер, отын және куат шығындары кайталанып есепке алынады. 
Қайталанған есепті жою мақсатпен түпкі қоғамдық онім ТҮҚӨ - жалпы онім және арадағы өнімнің айырымы - көрсеткіші 

қолданылады. Осы көрсеткіш аркылы түтыну заттары мен инве-стициялық тауарлардың шығарылуына жүмсалған ақша каражатга-рының шығындарына баға беріледі. Материалдық-заттық күрамы жағынан, Т ҮҚО түтыну затта-рымен инвестициялық өнімдерден түрады, акырғыларға, біріншіден, ондірістен ш ықк а н еңбек күралдарының орнын толтыруға және оларды осіруге бағытталған, бір жылда жасалған еңбек қүралдары; екіншіден, кәсіпорындардың қоймасындағы еңбек заттары мен онімнін засапының осімі жатады. Т ҮҚО к ү н д ық күрылымына жататын екі негізгі элементтер болады: амортизациялық жарналар (А) және өндірілген ТҚО-нің акшалай эквиваленті. Соңғысы, марксистік түсінік бойынша, жанадан жасалған қүн немесе улттық табыс ҮТ деп аталады. ҮТ қүрамынан, оны пайдалану кезеңінде мынадай элементгер бөлініп шығады: түтыну коры ТҚ , кор жинау 
қоры ҚҚ жоне таза экспорт ТЭ (экспорт пен импорт айырымы). Сойтіп, онын күрамына ондіріс процесінен шыкқандардың орнын жабуға баратын еңбек қүралдары жаткызылмайды. Әр түрлі макроэкономикалык көрсеткіштердін бір-бірімен бай-ланыстарын былай бейнелеуге болады: ЖҚО - АО = ТҮҚО; Т ҮҚО - А = ТҚО = ҮТ = ТҚ +ҚҚ + Т Э . Үлтгык есептің БҮҮ статистикалык комиссиясы жасаған стан-дартгык жүйесі әлем практикасында 1953 ж. бастап колданылып 219/ 



келеді. Үлттық есеп жүйесі (ҮЕЖ) бүл, бір жактан, шаруашылық жүрпзуші субъектілердің тауарлар сатып алуға жүмсалған шыгында-рын корсететін, екінші жактан - олардың шаруашылык кызметгері нәтижесінде тапқан табыстарын корсететін, баланстық экономика-лык таблицалардың жиынтығы болып табылады. ҮЕЖ негізінде есептелген макроэкономикалык көрсеткіштерде материалдык жоне материалдык емес ондірістің айырмашылығы есепке алынбайды. Сол себепті бүларда барлық толенген тауарлар мен қызмеггер есепке алынады. ҮЕЖ-де ондірістің мына түрлері тана есепке алынбайды: үй шаруашылықтарының ішкі түтынуға бағытталған өндірісі жоне бизнес сферасының ішінде түтыныла-тын аралық онім ондірісі. ҮЕЖ негізінде мынадай макроэкономикалык корсеткіштеп есептеледі: Жалпы улттық онім. Бүл осы елде бір жыл ішінде өндірілген түпкі игіліктердің нарыктык күны. Өзінің экономикалык магы-насы жагынан, ол ТҮҚӨ-ге жақын болады, бірак одан материал-дык емес ондіріс қызметтерінің күнына артық болацы. Біздің елде Ж Ү О БҮҮ-ның методологиясы бойынша 1988 ж. бастап есептеліп келеді. Жалпы ішкі онім. Осы көрсеткішті ЖҮӨ-нің м о д и ф и к а ц и я м деп қарауга болады. Бірақ , оған үлттык иелігіне қарамастан, осы елдщ территориясындағы барлық экономикалык субъектілер 
қызметтерінің нәтижесі жатады. Ж Ү О мен ЖІӨ-нің айырмашы-лыты екі жақты болады. Бір жақтан ЖІО есептегенде ЖҮӨ-нен осы елдің ресурстарын шетелде пайдаланудың нотижесінде түскен табыстардың сомасын (жалакы, проценттер, дивиденттер, т.б.) алып тастау керек. Екінші жактан , ЖІО-ді есептегенде ЖҮӨ-ге шетелдіктердің осы елден алынған, аталғанға үқсас, табыстарын косу керек. Таза улттық онім - бүл колданудан шығарылған жабдықтар-дың орны толтырылғаннан кейін түтыну үшін калган түпкі онімдер мен кызметтердің сомасы. Бүл ЖҮӨ-нен амортизациялық жарна-ның сомасының колемінде томен болады. Үлттық табыс. ТҮО жасауға катынасы бар барлық ондірістік ресурстарды жеткізетіндердің табыстарының колемін сипаттайды. ТҮӨ-нің тек жалғыз ғана компоненті - бизнеске салынатын жанама салықтар - экономикалык ресурстардың агымдагы үлесін корсетпейді. Сондыктан жанама салықтың колемі ҮТ есептегенде ТҮО-нің ақшалай колемінен алынады. 220/ 
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Жеке табыс халықтың жеке түтынуына түсетін ақшаның санын жэне осы жағдайдың ҮТ-тың козғалысында орын алатын кайта болу процестерін көрсетеді. Жеке табысты есептегенде ҮТ-тан корпорациялардың пайдасына салынатын салыктар, олардың бөлінбей калған пайдасының колемі және әлеуметгік сактандыру жарналарының колемі алынып тасталады, ал халықка жасалатын трансферттік төлемдер (зейнетақылар, стипендиялар, жордемақы-лар) косылады. Адамдардың өз еркімен жүмсай алатын табыстарын сипаттау үшін, қарамагындагы (билігіндегі) табыстар деген корсеткіш қол-данылады. Осыны есептеу үшін ЖТ-тан халық төлейтін салықтар-дың жалпы колемі алынады. Елдің барлык даму тарихының қорытынды нотижесін есептеу үшін үлтгық байлық (ҮБ) деген корсеткіш қолданылады. Үлттык байлык - бүл елдің осы уақыт мерзіміне дейін жинактаған мате-риалдық игіліктерінің жмынтығы болып табылады. ҮБ-тың қүрам-ды элементтері: материалдық жэне рухани өндірісте қызмет ететін 
қоғамның барлык күрал-жабдықтары; халықтың мүліктері; матери-алдык жэне мэдени байлықтар (мүражайлардың экспонатгары, жер койнауы, ормандар, сулар); материалдық емес рухани байлықтар (адам капиталы, ғылыми-техникалык ой-өрістер жетістіктері, ин-формациялық ресурстар, халыктың рухани мүрасы). Ғылыми-техникалык революцияның ықпалымен жүріп отыр-ған коғамның элеуметтік-экономикалык прогресі ҮБ-ты осірумен катар, оньщ күрылымындағы материалдык емес байлықтың үлесін жоғарылатады. 13.4. Жалпы үлтгык онімді өлшеу одістері. Жалпы үлтгык онімнің дефляторы. Жалпы үлттық онім Ж Ү Ө екі жакты одіспен олшенеді. Біріншіден, ол түпкі пайдаланушылардың тауарлар мен кызметгер-ге жүмсаған шығындарыньщ жиынтығы болып олшенеді. Екіншіден, ол ондіріс процес інде жасалған ш а р у а ш ы л ы к қызметтер і субъектілерінің табыстарының сомасы деп олшенеді. ҮЕЖ жиын-тык таблицасында бірінші бағыт ЖҮӨ-нің оңдіріс есебін, екіншіден - оның боліну есебін сипаггайды. ЖҮО-нін осы одістері негізінде есептелген колемдері бірдей болады, ойткені сатып алу (акшаны жүмсау) жоне сату (акшаны алу) бір ғана келісімнің екі жағы болып табылады. Өнім ондірісіне жүмсалған шығындар, сол онімді 
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жасауға жоне оны нарықта откізуге адамдар, заттар және ақша капитадын салғандар үшін табыс болып табылады. Осы жағдайды мына тепе-тендік аркылы байқауға болады: Осы жылы жасалган шыгындар колемі = Осы жылы ондірілген онімнен тускен ақшалай табыс. Шығын жағынан ЖҮӨ-ді олшегенде шығындардын мынадай негізгі түрлері косылады: • жеке түтыну шығындарына (С) халықтың ағымды түтыну үшін тауарлар сатып алуға (нан, сүт, сабын т.б.), үзақ мерзімде пайдаланатын тауарлар сатып алуга (автомобильдер, түрмыстық тех-ника т.б.) жоне қызметтер үшін толем жасаута жүмсалатын ақша күралдары жатады; • косігікерлердің машиналар мен жабдықтар сатып алудан түратын және күрылыстар мен айналым корларының запасыньщ озгертуге жүмсалатын барлық шыгындардан түратын, жалпы жеке ішкі инвестициялар (Id); • тауарлар мен қызметтерді мемлекеттің сатып алуы (G), федералдық және жергілікті үкімет органдарының түпкі өнімді жоне барлық өндірістік ресурстарды сатып алуға жасаған шыгын-дары. Жиынтық шығындарға жатпайтын мемлекеттің бюджеттік шығындарының жалтыз түрі — трансферттік толемдер. Бүлар агым-дагы ондірістің өсуін сипаттамайды, олар тек мемлекет шыгында-рын қайта болу формасы болып табылады; • таза экспорт (Хп) - шетелдіктердің осы елдің тауарларын сатып алуга жүмсаган шыгындарынын колемі мен осы елдің шетел тауарларын сатып алуга жүмсаган шыгындарынын колемінің айы-рымы. Сойтіп, шыгындар жагынан ЖҮО-ді олшеуді тендеу түрінде корсетуте болады: ЖҮО = C+Jg+G+Xn, Мүнда: С — жеке тутыну шыгындары; Jg — жалпы жеке ішкі инвестициялар; Хп — таза экспорт: G — тауарларды жоне қызметтерді мемлекеттің сатып алуы. ЖҮО-ді табыстар арқылы есептеу, шаруашылык іс-орекеттер субъектілерінің табыстарын болу (енбек акысы, ренталық толем-дер, процент, пайда) жоне табыстар төлемімен байланыссыз бөлінетін 
қаржылардын күрылу тортіптерін сипаттайды. Табыстардың ец ірі бабы жалдамалы жумыскерлердің еңбек ақысы. 222/ 



Табыстардың осы категориясына жеке жоне мемлекетгік косіпорындардың жалдамалы жүмыскерлерге төлейтін жалақысы, сонымен қатар жалакыға жасалатын коп қосымдар (косіпкерлердің әлеуметтік сақтандыруға, жеке әлеумеггік камту қорларына, меди-циналық қызмет корсетушілерге жасайтын жарналары) жатады. Ренталык толемдер R жердің, ғимараттардың, күрылыстардың меншік иелері алатьш табыстар. Процент акша капнталының меншік иесінің табыстарының бабын күрайды. Пайда Р екі негізгі элеменгген - корпорациялардың пайдасынан жоне меншікке табыстан түрады. Ү Е Ж күрамындағы корпорациялардың пайдасы әр түрлі бөлшектерге болінеді: біріншіден, корпорация пайдасына салына-тын салыкка; екіншіден, дивидендтерге - акционерлерге, оның акциялары окелген табыс түрін алатын пайданың болшегіне; үшіншіден, фирмалардың накты активтерін осіруге жүмсалатын, корпорациялардьщ болінбеген пайдасына (қүрал-жабдықтарға, күнды кағаздарға, банк есепшотындағы акша каражаттарының осуіне жасалатын инвестициялар). Ү Е Ж - д е «меншік табыстарына» корпоративтік емес косіпкерлік сектордың пайдасы жатады. Табыс төлеумен байланыссыз қаражаттарға амортизациялық жарналар А жоне фирманың шығындарына жататын бизнеске салынатын жанама салыктар N жатады. Жанама салыктарға ак-циздер, үстеме қүн салығы, мүлік салығы, лицензиялык толемдер жоне баж салықтары жатады. ЖҮО-нің табыс арқылы корытынды есептерінің түрі мына-дай болады: Ж Ү Ө = Z + R + K + P + A + N b . ҮЕЖ-де Ж Ү Ө ағымдығы нарыктык бағамен есептеледі. Сон-дықтан ол ондірістің жылдык сомалык колемінің номиналдық шамасын бағалайды. ЖҮӨ-нің номиналдык колеміне инфляция-ның осерін олшеу үшін тауарлар мен кызметтердің орта баға дорежесіндегі озгерістерін сан жағынан бағалауға мүмкіндік беретін корсеткіштің болуы қажет. Осындай корсеткіш ЖҮӨ-ніц дефлято-ры дегі аталады. Дефлятор түтынуға немесе инвестациялануға тағайындалған онімдер мен кызметтердің оте кобінін бағаларындағы озгерістерді есепке алады. Сойтіп, ол түтынулык бағалардағы озгерістердін индексімен (бүны әдетте, сатып алушылар есепке алып отырады) бірдей болмайды. Номиналдык Ж Ү О жоне оның дефляторының колемі туралы моліметтердің негізінде ондірістің физикалык колемін сипаттай-тын нақты Ж Ү О есептеледі: 223/ 



Нақты ЖҮӨ = Номинадық ЖҮӨ/ЖҮӨ дефляторы (багалар индексі). Ағымдаты ондіріс көлемінің базистік жылмен салыстырғанда осу карқынын бағалауда нақты ЖҮӨ-нің колемін анықтаудың маңызы оте жоғары болады. 13.5. Үлттық экономиканын үдайы өндірістік және салалық 
қүрылымы. Макроэкономикалык аспектіде үлттық экономиканың қүры-лымы елдің ондірістік ресурстарының бір-бірімен нақты қалыптас-

қан катынастар жүйесімен; олардың молшерінің экономикалык агенттер арасында боліну молшерімен; осы агенттердің арасында ондіріс болінуімен; сонымен катар, үлттық онімнің ондірілу процесінде, оны болуде, айырбасгауда, түтынуда калыптаскан күрам-дык болінуімен сипатталады. Экономикалык қүрылымның калыптасуына коптеген фактор-лар осер етеді, атап айтқанда қалыптасқан нарықтық конъюнктура, н а р ы к т а р д ы ц м о н о п о л и я л а н у ы н ы ң с ы й ы м д ы л ы ғ ы ж ә н е дәрежесі,үлттык экономиканын бүкілолемдік шаруашылық байла-ныстар жүйесімен тығыз бірлесіп, іс-орекеттер жасау дәрежесі, ондіргіш күштердің даму дорежесі, ғьиіыми-техникалык профестің масштабы, сипаты жоне темпі, ондірістік ресурстардың сапасы, территорияньщ колемі жәнё инфракүрылыммен камтамасыз етілуі эсер етеді. Экономикадаты күрылымдык байланыстарды сипаттайтын макроэкономикалык корсеткіштер арасындаты сандык катынастар, пропорциялар деп аталады. Агрегаттану дорежесіне сойкес, пропорциялар былай болінеді болады: 1. Жалпыэкономикалык ~ агрегаттар арасындағы қотамдық еңбек болінісінің күрылымына қарамастан (жалпы үлттық онім мен үлттык табыс арасындағы, түтыну мен корлану арасындаты инвестициялык және түтынулык сүраныс арасындаты, инвести-циялык және түтынулык ондіріс арасындағы) қалыптаскан про-порциялар. 2. Қоғамдық еңбек болінісінің қүрылымын корсететін про-порциялар. Осы екінші топ ішіндегілер былай болінеді: • салааралык порпорциялар; • ішкісалалык пропорциялар; 224/ 



• регионаралық пропорциялар; • мемлекетаралық пропорциялар. Өндіріске макроэкономикалык талдау жасағанда, оның даму болашагына байланысты, ұлттык онімнің үдайы ондірістік жоне салалық күрылымына назар аударған жон болады. 
Қоғамдык онімнің атқаратын кызмеггеріне сойкес оның күрамды болшектерге болінуін корсететін күрылымды, удайы ондірістік кұрылым деп атайды. Қоғамдык онімнің үдайы ондірістік күры-лымына туңғыш дәлелді талдау жүргізген К.Маркс. Ол мынадай негізгі удайы ондірістік пропорцияларды атап откен: • ондірілген жалпы қоғамдык онімнін натуралдық-заттык курамын сипаттайтьш, ондірістік қүрал-жабдықтар ондірісінің колемі мен түтыну заттары ондірісі колемінің арасындағы пропорциялар; • ондірістік үлттык табыстың енбек пен капитал арасындағы болінуінің күрылымын корсететін, кажетті жоне косымша онім арасындағы пропорциялар; • жалпы корланудың боліну күрылымын корсететін, отеу коры мен корлану корынын арасындағы пропорциялар; • ағымды кажеттерді канағаттандыру үшін (түтыну коры) жоне болашак кажеттерді (корлану қоры) канағаттандыру ушін тағайындалған, ор болшекгердің аткаратын кызметінің роліне сойкес, үлттык табыстың боліну курылымын корсететін, пайдаланған үлттык табыстың корлану коры мен түтыну к о р ы н ы ң арасындағы про-порциялар. Ондірістің салалык курылымы, ондірістік ресурстардың іс-орекетгерінің негізгі турлеріне сойкес калыптаскан болінужуйесін жоне жеке салалардың жалпы үлттык ондірістегі үлесін сипаттайды. Индустриалдық жағынан жоғары дамыған елдерде күрылым-дык озгерістер, кобінесе, ондейтін онеркосіп салаларында тезірек жүріп отырады. Осы заманда дамыған елдерде глобалдык салааралык пропор-цияларда мынадай озгеріс зандылыктары байкалады: • ауыл шаруашылығымен салыстырғанда онеркәсіптін даму карқыны басым болып отыр; • жалпы онеркәсіптік ондіріс колемінде ондеу онеркәсібінің үлесі томендеп отыр; • жалпы үлттык ондіріс колемінде кызмет корсету сферасы-ның үлесі жоғарылап отыр. 15-2303 225 



Өндірістіц тиімді салалық және удайы ондірістік қурылымын 
қалыптастыру - экономиканың оте маңызды мэселесі болып табылады. Нақты қалыптасқан құрылымның тиімділік дэрежесі коп жатдайлармен, атап айтқанда, ондірістің монополиялану дәрежесімен жоне қоғамдық еңбек болінісінщ дәрежесімен, үлтгық экономиканың бүкіл әлемдік байланыстар жүйесімен үштасуы-мен, ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктеріне косіпорыцдардың икемді болуымен, мемлекеттік қүрылымдық саясатпен, т.б. байла-нысты болады. Өндірістің тиімді қүрылымын бағалау үшін екі критерий колданылады: статикалық және динамикалық . Бірінші былай дейді-жетілген бәсеке болмысында ондіріс күрылымының оптималды жағдайының болтаны - ол онімнің бір түрінің қосымша колемін ондіру, онімнің басқа түрінің ондіру колемін томендетпей мүмкін болмайды (Италияндық экономист В.Парето). Белгілі жағдай - жетілген бәсекелестік теориялық абстракция болып табылады, ал экономиканың накты салалык күрылымы, оның экономикалык тиімді қүрылымынан ауытқып түрады. Сон-дыктан талым-теоретиктер ондірістік ресурстардың боліну қүры-лымының жетілгендігш сипаттайтын, тиімді динамикалық крите-рий табуды максат еткен. Осындай критерийді жасаумен экономикалык ғылымның негізгі екі батытының окілдері айналысқан: молшылдық экономикасы-ның жэне даму экономикасының окілдері. Молшылдық экономика теорияларында ҒТП қаралмайды. Ойткені оз пайдасын барынша кобейтуді коздейтін косіпорындары эконо-микалык жатынан тиімді технологияларды қолданады деп есептеледі Даму экономикасы теорияларында ҒТП, керісінше, молшылдық -тың козі деи қаралып, оған басты рол жүктеледі. Статикалық тиімділіктің калыптасу шартгарын зергтейтін нео-классикалық концепцияларда нарык шектелген матынада қарала-ды - «сүраныс - үсыныс» үлтісін алтан, ондірушілер мен түты-нушылардың айырбас процесіндегі байланыстарыныц жиынтығы деп. Сондыктан бүл үлгілерде ҒТП нарықтан тыс фактор деп есептеледі. Экономикалык даму теорияларында нарык катынаста-ры кен мағынада қаралады - нарык механизміне тек ондірушілер мен түтынушылардың байланыстары ғана жатып қоймайды, оған косіпкерлердің бір-біріне нақты эсер ету жүйесі жатады, немесе, олардың шектелген ресурстар үшін жоне откізу нарықтары үшіп жүретін озара сайыстары жатады. Осы жағдайда тек білімдер 226 / 



(информация) гана емес, ғылыми-техникалық жаңалықтарда (ҒТГТ-тін нотижесі) тегін ресурстар емес, бағасы голенілетін тауарлар деп 
қаралады. Осы тұжырым нарық экономикасын озін-озі дамыта-тын жүйе деп қарауды тілейді. Осы процесте нарық экономикасы эволюциясының козгаушы күші - инновациялар жүргізіп отыра-тын косіпкерлер болып табылады. Инновация деп озгерістердің, жаңалықтардың барлығы атала-ды. Ал инновацияның шагын түсінігіне келеек, онда оны жаксар-тылған озгеріс деп айтуға болады. Егер нарық экономикасында түтынушылар рационалды орекет етіп пайдаларын барынша жоға-рылатады деп Караганда, инновацияларға тек түтынушылар аркы-лы куны отелген инновациялар жатады. Инновациялық процестің (инновацнянын) нәтижесін ор түрлі эдіспен классификациялауға болады. Мазмүны жагынан инновацияларды негізгі үш түрге болуге болады: онім мен кызметтерге жасалатын инновациялар, техноло-гияга жасалатын инновациялар жоне ондіріс факторларына жаса-латын инновациялар. Бірініиі — түрі белгілі емес тауарлар жоне кызметтер, немесе, белгілі игіліктердің жаңа сапасын жасаумен байланысты болады. Екіншісі — осы салага жаңа жоне олі белгісіз ондіріс одісін енгізумен, немесе, сойкес тауардыц жаңа коммер-циялық пайдалану одісін қолданумен байланысты. Үшіншісі — орындаушылардың квалификациясының жоне тожрибесінің жога-рылауымен, косіпкерлердіц баскару мамандыгының жогарылауы-мен, баскарудың жаңа жүйесін жасаумен жоне онімділігі жогары ондіріс күралдарын жасаумен байланысты. Акыргы уакытта инноваииялык процестер нотижесініц на-рыкпен байланыс дорежесіне сойкес жіктелуі орын алып отыр. Бул жіктеудің негізінде білімдердің қогамдык игіліктер табигаты бар деген түжырым жатады, ягни оларды кез келген адамдар сан рет пайдаланатын мүмкіндігі болады. Нарыктык катынастар айыр-бас аркылы шектелген ондірістік ресурстарды болу механизмі болып, білімдер ондіруге жагдай жасай алмайды. Білімдер бюджет пен жеке жордемдерден каржыландырылатын, нарыктык типке жатпайтын, гылым сферасында ондіріледі. Ғылыми-техникалык инновациялар, жаңалыктардың дорежесіне сойкес, базистік жоне жаксартылган болып болінеді. Базистіктер толык жаңа онімдер, жана мамандыктар, технологиялар жасалыну-ымен байланысты болады, ал жаксартылгандар бүгінгі бар болып түргандардың модификациялануымен, олардыц сапасын, тиімділігін жогарылатумен байланысты. 227/ 



Үлтгық есеп жүйесінде макроэкономикалык корсеткіштердін бір-бірімен байланысын олшеуде қолданылатын «табыстар-шытын-дар» әдісімен қатар, ондіріс пен өнімді болу процесін талдау мен болжауда «шығындар - шығарылым» деген баланстық әдіс колда-нылады. Оның моні мынада: экономиканың салалары мен сектор-ларына екі жакты карау: бір жақтан, олар онімді түтынушы, екінші жақтан, олар онімдер мен қызметтердің ондірушісі болып табылады. Өнімге жасалған сүраныстың колемі мен оның ондірілу колемінің арасындағы сандық байланыстар технологиялық коэф-фициенттер жүйесі арқылы корсетіледі. «Табыстар - шыгындар» одісімен салыстырғанда «шытындар - шытарылым» одісінің ерекшелігі, оның тек түпкі онімдерді олшеуге бағытталып коймай, сонымен қатар ол жалпы қоғамдық онім категориясыңда корсетілетін, жалпы үлпық ондірістің нотижесін олшеуге бағытталауы. «Шыгындар - шығарылым» одісі үй шару-ашылығы мен бизнес сферасының арасындағы запастар жоне ағым-дардың қозталысын талдап, болжаута мүмкіндік туғызумен қатар, бизнес сферасының салаларының арасындаты қалыптасып келе жатқан салааралық байланыстарды да талдап болжаута мүмкіндік береді. «Шығындар-шығарылым» одісінің негізіңде экономикалык, жүе сипатгамасын процестер мен онімдердің редукциясы, оларды баска ироцестер мен онімдер аркылы корсету аркылы жүзеге асыруга болады деген идея жатыр. Осындай идея ертеде айтылтан болатын. Физиократ Ф.Кэне озінін экономикалык кестесін жасагаңда, ондейтін онеркосіп салаларын, олардың дайын онімге айналдыратын шикізаттардың саны аркылы корсеткен болатын. «Шытындар-шытарылым» одісінін бүгінгі түрінің пайда болуы, оньщ негізін қалаушы В.Леонтьевтің атымен байланысты. В.Леон-тьев түнтыш рет «шығындар-шытарылымдар» матрицалық үлгісін жоне шахматтык кестесін жасаған. Мүнда бір жактан, онімнің салалык батытгағы түпкі сүранысының молшері мен екінші жак-тан, осы сүранысты отеуте кажет онім запасының салалык күрылы-мы мен жалпы колемінін арасындағы байланыстары корсетілген. Біздің елде «шытындар - шытарылым» кестесі жоне оған сойкес келетін матрицалык үлгісі салааралык баланстыц кестесі жоне үлгісі деп аталады (САБ). 
Қорытып айтканда, САБ «шығындар - шытарылым» үлгісіндегі макроэкономикалык тене-тендіктін қүрылымдық олшеуіштері емес, ол онімді ондіру мен болуді багалау күралы болып табылады. 228 у 



«Шыгындар - шығарылым» үлгісі ор саладағы өнім запасы-ныц колемін айқындау үшін қолданылады. Осы запас сүраныстың осы колемін қамтамасыз ету үшін жасалуга тиісті. «Шыгындар - шығарылым» үлгісінің макроэкономикалык тепе-тендікті талдаудағы мағынасы оте жоғары. Осы үлгі негізінде тепе-тендіктін мынадай түрлеріне жетуге болады: кандай сала болмасын,салалық тепе-тендікке; сала аралык тепе-тендікке; жалпы макроэкономикалык тепе-тендікке: жалпы үлттык онім үшін және түпкі сүраныс үшін. 
14 тарау. ҚОРЛАНУ, ТҮТЫНУ, ЖИНАҚТАУ. 14Л. Жиынтык сүраныс және жиынтық үсыиыс, бүлардың кейнстік үлгісі. Нарықтық механизмнің кызмет етуі барлық тауарлар, қызмет-тер және ендіріс факторларыныц нарығындағы тепе-тендікті тек орнатумен бітпейді, ол сонымен катар экономикалык жүйенің түтас оптималды дамуын қамтамасыз етеді. Осыған дейін нарык-тык тепе-тендікті жекелеген жергілікті нарықтарда, салыстырмалы Караганда, бір-бірінен гәуелсіз және автономиялы түрде орнайтын тепе-тендік деп жеңіл түсінгенбіз. Шынында, бүл процесс омірде дол осылай жүрмейді. Үлттык экономиканың қандайында болмасын, барлық нарык-тардың дамуы мен реттелуіне бағытталған орекеттер мезгіл мен экономикалык кеңістікте түракты түрде бір-бірімен келісімді бо-луға тисті. Осы моселелерді дүрыс шешу үшін экономикалык жүйенің жекелей жоне жалпы тепе-тендік болмысын арнайы болігі алып талдау керек. Тауарлар нарыгы тепе-тендік жагдайда болу үшін, болып түрган бага дорежесінде болжам етілген онімнін щыгарылуы жиынтық сүраныска немесе жоспарланган жиынтық шыгындарга тец болуы керек. Жиынтық сураныстың екі нысаны болады: натуралдық-зат-тык жоне күндык. Жиынтық сураныстың натуралдық-заттық нысаиы халык-тың, фирмалардың және мемлекеттердіц тауарлар мен қызмеггерге когамдык кажеттігін корсетеді. Оның қүрылымы, біріпшіден, жеке жоне баска ондірістік емес кажеттерді қамтамасыз ететін онімдер 229/ 



мен кызметтердің белгілі түрлерін алуы мүмкін; екіишіден, барлық ондірістік қүралдар мен өндірістік қызметтердің (технологияны жетілдіруге бағытталған ғылыми зерттеулер мен дайындықтар, өндіріске қызмет ететін информация, байланыс жоне т.б.) жиын-тығы болуы мүмкін. Жиынтық сураныстың қун жагыныц мазмуны жиынтық та-быс-тың әр дәрежесіне тағайындалған отандық тауарлар мен қыз-меттер үшін жоспарланған шығындардыц сомасымен анықталады. Жиынтық сураныс (AD) — бүл нарықта ақша формасында орын алып отырған халықтың, кәсіпорындардың және мемлекеттің кажеттері. Жиынтық сүраныстың экономиканың секторларына сәйкес болінуіне карай, оны (AD) торт топқа болуге болады: түтыну (С ) - үй шаруашылықтарының сүранысы; инвестициялар (I) - косіпкерлердің күрделі жабдықтарға сүра-нысы; мемлекеттің сатып алуы (G) - мемлекеттің тауарлар мен 
қызметтерге сүранысы; таза экспорт (X) - отандык тауарларта шетелдіктердің сүраны-сы мен шетел тауарларына отандастардың сүранысының айырымы. Басқаша айтқанда, AD түпкі өнімдерге сүраныстың жалпы сомасына тең болады: С + I = G + X. Егер сатып алушының табысы өссе, оның накты тауарта сүра-нысы да оседі. Осы сияқты, егер жалпы үлттык онім кобейсе, жиынтык сүраныс та оседі. Ал, AD мен ЖҮО катынастарын сипат-таудан бүрын, ЖҮӨ-нің озтеруіне эсер ететін жағдайлармен таны-сайык. Макроэкономиканың фундаменталдық пропорцияларының біреуі, ол белгілі уакыт мерзімінде барлык сатылудың қүн молшері - ақша үсынысының, оның осы мерзімдегі экономиканың барлык секторларының арасындаты айналу санының көбейтіндісіне тең болуга тиісті. Басқаша: егер бір жылда барлык ақша массасы толык 5 айналым жасаса, ятни әрбір акша бірлігі орта есеппен 5 рет экономиканың бір секторынан басқасына отіп отырса, онда елдегі түпкі тауарлардың жылдык сатылымының көлемі 5-тің ақша үсынысына кобейтілгеніне тең болады. Біздің мысалда V = 5 жылдық айналымта. Айтайық , акша үсынысы (М) 200 млрд акша бірлігі, сонда: Мх V—200x5= 1000 млрд ақша бірлігі=бір жылда сатылган барлық тупкі тауарлардың қуны; 230/ 



MxV — бага дорежесі х Q - ЖҮО; бунда Q - бір жылда өндірілген тауарлар мен кызметтердің мөлшері. 
Қорытып келгенде: MxV=PxQ; бунда Р - бағаның дәрежесі. Осы тендіктен мынадай маңызды жағдайды айқындаймыз: жиынтык сүранысқа ақша массасының көлемі және оның эконо-м и ч н ы й секторларының арасындағы айналысының шапшандығы эсер етеді. Жиынтық усыныс (AS) кәсіпкерлер нарыққа жеткізген мате-риалдық игіліктер мен қызметтердің санымен белгіленеді. Осы жагдайда кәсіпкерлер өндірістің потенциалдық колеміне жетуге тырысады, ойткені экономикалык жүйенің кандайы болмасын осыны мақсат түтады. Ал ондірістің бүл колемін ондірістік шы-ғындардың молшері белгілейді. Осының ішінде (шығындардың) еңбек пен капиталдың орны маңызды болады. Осындай жағдайда жиынтық үсынысты ЖҮО-нің колеміне теңестіруге болады: АБ=ЖҮО=баганың дәрежесіхО; АБ=жалак,ы + рента + процент + пайда. Жиынтық үсынысқа эсер ететін факторлар: ондірістің техно-логиясы, жеке тауарлар нарығында озгерістер тудыратын шыгын-дар. Үзак мерзімде ондірістің нақты колемі ушін жиынтық сүра-ныстың маңызы елеулі емес фактор болып табылады. Ж и ы н т ы к сүраныс бағаның дорежесін озгертеді, бірақ ол ЖҮО-нің нақты колемін озгерте алмайды. Сондыктан Үкіметтің микродорежедегі басты міндеті - жиынтық сураныс пен жиынтық үсынысқа осер ететін факторларды дүрыс белгілеп жоне соған сойкес шараларды жүзеге асыру болып табылады. Нарык жағдайындағы үлттык ондірісті реттеу механизмнің екі негізгі бағыты бар. Бірінші - нарық жүйесі озін-озі автоматты түрде реттейді дейтін классикалык бағыт. Осының окілдері Д.Ри-кардо, Д.Стюарт-Милль, Ф.Эджворт, А.Маршалл, А.Лигу. Екінші - кейнстік - нарык жүйесіне мемлекет кажетті түрде араласуға міндетті (әсіресе депрессия жагдайында) деп есептейтін бағыт. Экономист-классиктер баға, жалақы, проценттік ставка икемді деп түсінген, яғни, сүраныс пен үсыныстың балансын сипаттап, 231/ 



жалақы мен баға өз еркімен жогары жоне темен жылжып отырады. Бүлардьщ айтуы бойынша, жиынтық үсыныс AS, ЖҮӨ-нің потен-циалдық колемін корсететін тік түзу сызық түрін алады. Батаның томендеуі жалақыны томендетеді, сондықтан толық жүмыспен қам-ту сақталады. Нақты ЖҮО-нің колемі азаймайды. Осында барлық онім басқа бағамен сатылады. Басқаша айтқанда, жиынтық сүра-ныстын томендеуі Ж Ү Ө және жүмыспен қамтуды томендетпейді, ол тек батаны томендетеді. Сойтіп, классикалық теория бойынша! мемлекетгің экономикалык саясаты тек батаның дорежесіне эсер етеді, ол ондірістің колемі мен жүмыспен қамтута эсер етпейді. Сондыктан мемлекегтің ондіріс колеміне жоне жүмыспен камту процестеріне кірісуі кажет емес. Экономикалык тепе-тендік туралы кейнстік козқараспен та-нысайык. Экономикалык тылымда классицизм 30-жылдарта дейін үстемдік еткен. Осы жылдары жарық корген Дж.М.Кейнстің «Жүмыспен қамту, процент жэне ақшаның жалпы теориясы» де-ген еңбегінде классикалық теорияның негізгі түжырымдары сы-налды. Біріншіден, Кейнстің долелі бойынша, неоклассикалық үлгілерде корсетілгендей, экономика кедергісіз дамып отырмайды, ал жалақы мен багалар сонша икемді емес. Екіншіден, инвестиция-лар, жинақ және проценггің ставкалары арасындағы негізгі байла-ныстар күмән тудырады. Осылардың нэтижесінде, Кейнс бойын-ша, мемлекеттің кірісуінсіз, автоматты түрде тепе-тендікке жету мүмкін емес. Жалакының кыскарылуының арқасында толык жүмыс-пен камтамасыз етілу мүмкіндігіне Кейнс сенбейді. Оның түжы-рымы бойынша, жүмыссыздықтың болуына қарамастан, жалакы томендемейді және нарық тепе-тендіксіз жагдайда калады. Жала-
қының томенгі шегі болуына байланысты жүмыссыздықтың белгілі колемі ылги болады. Осындай жүмыссыздықты жою үшін жиын-тык сүранысты кеңейту керек, бүл жағдай еңбекке сүранысты осіреді. Кейнстің долелдеуі бойынша, баганың томендеуі экономика-ны қүлдыраудан автоматты түрде алып шыга алмайды жоне проценттің ставка дэрежесі колма-кол акшаның сүранысы мен үсынысына тоуелді болады. Басқаша айтканда, түтынушылар оз табыстарынан жинак жасауға шешім алғанда, олар түтынуға тағай-ындалған табыстарының колемінен жинақ жасайды. Проценттіц ставкасы кандай икемді болмасын, ол жиынтық сүраныстыц томендеуін токтата алмайды. Сондыктан, тепе-тендікке жүмыспен камтамасыз ету толык болмаған жагдайда жету мүмкін. 232/ 



Осы аталған екі концегіцияның экономикалык. даму үшін кандайы колайлы деген сүрак туады. Осылардың мынасы дүрыс, ал мынау олай емес деуге болмайды. Нарык барлык жағдайды озі ғана, мемлекеттердің кірісуінсіз шешеді деп айту оңай емес. Кейнстің корсетуі бойынша, мемлекет нарык экономикасына осер ете алады жоне бүл үшін оның қарамағында кажет қүралдар бар. 14.2.Түтыну және жинактау. Инвестициялардың функционалдык рөлі. Макроэкономикалык пропорциялардың оптималды болуы сүра-ныс пен үсыныс механизмі аркылы жүзеге асырылады. Фирмалар, капиталдың окілі бола отырып, онім ондіреді, оны сатып акша алады жоне жүмысшы күшіне сүраныс білдіреді. Жүмыскерлер жүмысшы күшін үсынады. Осы үшін акы алады жоне ондірілген өнімге сүраныс жасайды. Фирмалар мен үй шару-ашылықтарының өзара осерінің негізінде тауарлар мен кызметгер нарығында ЖҮӨ-н ін тутыну мен жинакка боліну пропорциясы калыптасады. Тутыну деп адамдардың материалдык жоне рухани кажеттерін канағаттандыруға бағытталған түтыну игіліктерін индивидуалдык түрде жоне бірлесіп пайдалануы аталады. Қундык нысаны бойын-ша, бүл адамдардың материалдык игіліктер мен кызметтер үшін жүмсайтын акшасынын сомасы болып табылады. Сойтіп, түтынуға жинакка кетпейтін, салык түрін алмайтын, шетел есеп-шотында орналаспағандардың барлығы жатады. Адамдар, бүгіннен корі бола-шактағы пайдалылык молырак болуы мүмкін деп казіргі түтынуын шектеуге тырысады. Отбасы түтынудың бастапкы үясы болып табылады. Отбасының шаруашылығында жалпы тутыну бюджеті, түрмыстык жоне жинақталған мүлік ортак болады. Адамдардың тутынуы экономиканың дамуын белгілейтіп бас-ты корсеткіштердің біреуі болып табылады. Жалпы ішкі онімнің 2/3-нен 3/4-не дейіні түтынуға тағайындалады. Бүл адамдардың түтынушылык тәртібін калыптастырады. Түтынушылық тортіпті бағалау үшін түтынушылык коңіл деген корсеткіш колданылады. Осы корсеткіш экономикалык циклды болжаудың негізін кура-тын маңызды макроэкономикалык корсеткіштерге жатады. Бүл бизнестің кандайы болмасын кыска мерзімдегі жоспарлауда жоне мемлекеттің экономикалык саясатын аныктауда кең колданылады. Жинақтар деп кейінге калдырылған немесе осы мерзімде түтынылмайтын табыстар болшегі аталады. Жинактар табыстар 233/ 



мен ағымды түтынудың айырымына тең болады. Жинақтар бола-шақтағы ондірістік және түтынулық қажеттіктермен байланысты процесс болып табылады. Сойтіп, жинақтар - инвестиция жасаумен байланысты,эконо-микалык процесс; агымды ондірістік жоне түтынулык қажеттер шығындарының пайдаланылмай қалтан табыстары жинақталады. Жинақтарды фирмалар жоне үй шаруашылықтары жасайды. Фир-малар жинақты инвестиция жасау үшін - ондірісті кеңейтігі пайданы кобейту үшін жасайды. Үй шаруашылықтарының жинак жасауының бірнеше себептері болады: қартайтанда зәрулікке үшы-рамау үшін, балаларына калдыру үшін, жер, қозгалмайтын жэне кымбат, үзақ мерзім пайдаланатын заттар сатып алу үшін. Жинақ -ты жоне инвестицияны ор экономикалык субъектілер ор түрлі себептермен, өз еркімен жасайды. Табыстар түтыну мен жинакка қалай болінеді? Осы сүракка жауап алу үшін түтыну қызметгерінің жалпы қасиеттерін сипаттау керек. Бүл түтыну шыгындарынын табыстарга катынасын корсетеді. Үй шаруашылыктарының жеке түтынуы (С) тиімді сүраныс-тың маңызды бөлігін қүрайды. Жинак , табыстардың түтыну шы-ғындардан артықтығы екенін еске түсірсек, түтынуды белгілейтін факторларға талдау жүргізу, сонымен бірге, жинак тоуелді бола-тын факторларды та т да у болып табылатыны айғақтанадьг Ү = С + S. Осы тендеу табыстыц бір болігі жеке түтынуға кететінін, ал артыгы жинак (S) нысанын алатынын корсетеді. Осымен бірге, 
қогамның шыгындары, бір жагынан, түтыну қажеттеріне сүраныс (С) түрін, екіншіден - инвестициям сүраныс (I) түрін алуы мүмкін: Ү = С + I. Үлттық табыстыц көлемі мен түтыну шыгындарынын ара-
қатынасын сипаттай отырып, Д.Кейнс түтыну дорежесі табыстыц дорежесіне тәуелді деп түжырымдаган. Түтынуды мына функция арқылы корсетуге болады: С = С (Ү). Бірақ табыс түтынумен қатар, жинақты белгілейтін негізгі фак-тор болып табылады: S = S (Y). Зерттеулердің нэтижесінде түтынудың козгалуы табыстыц козгалу багытында жүретіні дәлелдеңген. Бірақ түтыну табыска 234/ 



ғана тәуелді емес, ол түтынуға шекті бейімділікке (MPS) тоуелді болады: М Р С = Тутынудагы озгеріс/Табыстагы озгеріс = ДС/АУ. Осы үлгі қосымша табыстың қандай болігі түтынудың осіміне кететінін корсетеді. Осыған үқсатып жинаққа шекті бейімділікті (МРС) қарауға болады. Жинаққа шекті бейімділік - бүл жинактағы қандай болмасын озгерістердің, осы озгерістердің табыс тудырған өзгерістермен ара-
қатынасы болып табылады: М РБ=Жшіақтагы өзгеріс/Табыстагы озгеріс = AS/ДУ. Жеңіл байқауға болады, егер С + S = У (жиынтық табыс түтыну мен жинаққа болінеді), AC + AS = ДУ. Онда түтынута шекті бейімділік пен жинаққа шекті бейімділіктің қосындысы 1 тең болады: МРС + MPS = 1; М Р С + M P S = ДС/АУ + AS/AY =A(C+S)/AY =AS/AY = 1. Сондықтан, МРС = 1 - MPS жоне MPS=1 - МРС. Түтыну мен жинақтың функцияларын анықтатаннан кейін, олардың дәрежесіне шешуші фактор болып эсер ететін табысқа келейік. Әдетте, табыстың осуімен бірге түтыну мен жинақ та өсіп отырады. Түрақты экономикалык осу жатдайында МРС-тың төмен-деу тенденциясы байқалады, a MPS - осу тенденциясына ие болады. Инфляция жагдайында баскаша процесс орын алады: МРС осу тенденциясына ие болады, MPS - томендеу тенденция-сына. Экономикалық жагдай түраксыз болғанда, халықтың салы-мы инфляциядан сақтандырылмаған болса, ол өзінің түтынуын, эсіресе үзак мерзім пайдаланатын тауарларды, көбейте түседі. Осындай жагдайда жинақтың ерекше түріне халыктың зергерлік тауарларды, тондарды, машиналарды, т.б. сатып алулары айналады. Осы факторлардан баска, түтыну мен жинакка эсер ететін факторлар мыналар: • түтыну мен жинакты азайтатын салыктардың осуі, багалар-дың котерілуі; 235/ 



• әлеуметтік сақтандыруға толемдердің есуі (жинақты азай-туы мүмкін); • сүраныстың күрт өсуі (түтынудың оте көбеюі мүмкіндігі туады); • нарықта үсыныстың осуі (жинактың азаюын тудыруы мүмкін); • табыстардың өсуі (тутыну мен жинақтың осуіне эсер етеді). ^Әдетте инвестиция деп жаңа эндірістік қуат пен капиталдық активтер жасау мақсатпен жннақтауды пайдалану түсініледі Ин-вестицияның қүрамына машиналар мен жабдықтар алуға жүмсал-ған барлық щығындар жатады, күрылыс-монтаж жүмыстары жэне запастың озгерістері кіреді. Қүнды қағаздардың қозғалысы (мемлекетпк облигацияларды сатып алу-сату) инвестицияға тікелей 
қатынасы болмайды. Инвестиция жүргізу тікелей тауарлық на-рықпен байланысты, ал облигацияның сатып алу-сатылуы қунды 
қағаздар нарығымен байланысты. Инвестициялардың игіліктер на-рығына қысқа жэне үзак мерзімдегі эсері бірдей болмайды. Қысқа мерзімде жасалатын инвестициялардың нәтижесінде игіліктер на-рығында тек сүраныс оседі. Үсыныстың колемі озгермейді, ойткені салынып жатқан объектілерден онім мен қызметтер түрінде қайта-рылым болмайды. Үзак мерзімде инвестициялардың эсерімен сүра-ныс та, үсыныс та озгереді. Инвестициялар түтыну сүранысымен қатар жиынтық сүраныс-тың екінші қүрамы болып Табылады. Осымен қатар жинактар мен инвестициялар тиімді сүраныс колеміне карама-қарсы бағытта эсер етеді: жинақтар сүранысты азайтса, инвестициялар оны кобейтеді. Инвестициялар дәрежесі қоғамның ултгық табысының колеміне елеулі эсер етеді; оның динамикасы улттық экономиканың копте-ген макропропорцияларына эсер етеді. Кейнстік теорияда инвести-цияның дәрежесіне жэне жинактың дэрежесіне кобінесе эр түрлі процестер мен жағдайлардың эсер ететіні аталып кэрсетіледі. Елдің масштабындағы инвестициялар (капиталдық салымдар) үлғаймалы үдайы оіщіріс процесін белгілейді. Жаңа кәсіпорындарын 
қүру, түрғын үйлер салу, жол жүргізу жэне жаңа жүмыс орында-рын жасау, инвестиция жасау немесе капитал жасау процестерімен байланысты болады. Инвестициялардың козі жинак болады. Бірак моселе мынада: жи-накты жасайтын бір шаруашьшық субъекгілері болса, инвесгицияларды баска шаруашылык субъектілері жасауы мумкін. 236/ 



Көпшілік халықтың жинақтары, инвестициялардын көзі бо-лып табылады. Бірақ осы адамдар пакты игіліктердің осуімен байланысты капиталдын салымын жасамайды. Қызмет жасайтын ор түрлі фирмаларда инвестицияның козі болады. Осы жагдайда «жинактаушы» мен «инвестор» бір түлға болады. Инвестицияларта қандай факторлар осер етеді? Маңыздыла-рын атап отейік. Бірініиіден, инвестиция жасау процесі күтілетін пайда норма-сынан немесе рентабелдіктен жасалатын капиталдын салымынан тәуелді болады. Екіншіден, инвестор шешім кабылдағанда капиталдык салым жасаудың балама мүмкіндігін есепке алады. Бүнда процент став-касының дорежесі шешуші рол аткарады. Айта кетейік, проценттіц дорежесі жоне инвестициялар мен жинактардың колемдерінің арасындаты функционалдық байланыс-тар классикалык мектептің теоретиктарыныц еңбегінде корсетілген болатын. Инвестициялар кейнстік концепцияда, классикалык кон-цепциядатыдай, проценттің нормасының функциясы болып табы-лады, ал жинактар, Кейнс бойынша, табыстыц функциясы: S=S(Y). Осы жерде Дж. Кейнс пен А.Маршаллдын козқарастары бір-біріне үқсамайды, А.Маршалл жинақтыц молшерін проценттің ставкасы-ның колемімен байланысты деп түсінеді. Сойтіп, инвестициялар процент ставкасының, а;і жинактар табыстыц функциясы болып табылады. Инвестициялар салык салу дорежесіне тоуелді болады. Инвестициялык процеске ақш а н ы ц инфляциялык күнсызда-нуы осер етеді. 14.3. Түтыну, жинактау, инвестициялар жэне макроэкономикалык тепе-тендік. Мультипликатор теориясы. Жогарыда айтылған болатын, түтыну мен инвестициялар жи-ынтык сүраныстыц маңызды күрамы болып табылады. Ал инвес-тицияларта жинактау манызды эсер етеді. Мынадай орынды сүрак туады: I мен S-тің тепе-тендігінің классикалык үлгісінін кейнстік үлтіден айырмашылығы неде? Айырмашылыктары мынада: Бірішиіден, классикалык үлгі бойынша, соншама үзак мерзімді жүмыссыздык болуының мүмкіндігі аз деп есептеледі. Батаның 237/ 



икемділігі бүзылған тепе-тендікті орнына келтіріп отырушы еді. Ал Кейнс усынған үлгі бойынша, I мен S-тің гең болуы жүмыс-пен толык камтамасыз етілмеген жағдайда мүмкін болады. Толық жүмыспен қамтылған жағдайда тепе-тецдікке жету инвестициялық процесс жанданғанда мүмкін болады. Екіншіден, классикалық үлгі нарыққа икемді баға механизмінің болуы тон деп тужырымдайды. Кейнс бүндай жағдайдың болуына сенімсіздік білдірді: косіпкерлер оздерінің онімдеріне сүраныстың 
қүлдырауына тап болып, бағаны томендетпейді. Олар ондірісін 
қысқартып, жүмыскерлерді азайтады. Бүл оған тон барлық олеуметтік-экономикалык зардаптармен жүмыссыздықты тудыра-ды. Үшіншіден, жинақтар тек проценттің ғана емес (классиктердің айтканындай), олар табыстардың да функциясы болып табылады. Инвестициялардың осуі ЖҮО-ді өсіреді жоне толық жүмыс-пен қамтамасыз етілуге комек береді. Осының негізінде мульти-пликатордың эффекті (тиімділігі) жатады. Мультишикатор деп табыстың озгерулерінің инвестициялар-дың озгерулерінен тоуелді екенін корсететін коэффициент аталады. Мультипликатор концепциясының моні мынада: автономия-л ы к инвестициялардың озгерістері мен жалпы үлттык онім озгерістерінің арасында турақты байланыс болады. Мультигиіикатордың эффекті мынадай жағдаймен байланыс-ты: инвестициялардыц осуі улттык табыстыц осуіне океледі. Бірақ, үлттык табыстыц осуінің молшері инвестициялардыц алғашкы осуінен артык болады. Экономиканы тепе-тендік жағдайға жеткізетін жалпы ұлтгық онімніц оптималдық колемін аныктайтын кейнстік теория мына-ны корсетеді, Инвестициялар оскенде, ЖҮӨ-ніц осуі инвестици-ялардыц бастапкы қосымша осуінен анағүрлым коп оседі. Инвес-тициялар эффектіц (тиімділіктің) үдей түсуіне, үлғая түсуіне окелігі соғады. Бастапқы эффектіден болек (баска), екіншілік, ушіншілік эффект туады - бір сферада жасалған шығындар, баска сфераларда ондірістіц кеңейіп, жүмыспен камтудың жоғарылауына осер етеді. Мультипликатор инвестициялардыц осуінен табыстардыц осуінін артығын корсететін сандык коэффициент болып табылады. Мысалы, инвестицияныц осімі 10 млрд тец болсын, ал бул ЖҮО-ді 20 млрд осірсін. Сонда, мультипликатор 2 болады. Егер ЖҮО 30 млрд оскен болса, ммультипликатор 3 болады. 238/ 



Мультипликатор = ЖҮӨ-нің өсімі/Инвестиңиялардың осімі = АЖҮ / Аинвестициялар әсімі. Бастапқы инвестициялар жүмыспен қамтудын колеміне осер етеді. Тауарга сүраныстың осуі өңцірушілерді, өндірісті кеңейтуге, жабдықтар сатып алуга, жүмыскерлер жалдауга итермелейді. Сойтін, бастапқы инвестициялар үзақ мерзімде жаңа инвестицияларды, жаңа жүмыс орындарын тудырып және ЖҮО-ді өсіріп, үлтаймалы үдайы өндірісті жандандырады. Жабайы мысал келтірейік. Айтайық, жолдар жасау үшін мемлекет 1 млн инвестиция жүмсады. Етер коғамда калыптасқан МРС 0,8 тең болса, онда мультипликатор К мынадай болады: К = 1 / О - М Р С ) = 1 / (1-0 ,8)=1/0 ,2=5. Ал ЖҮӨ-нің осімі қандай болады? Ол мынаған тен болады: ДҮ=ДІхК= 1000000x5=5 млн. Мынадай жатдай есте болтаны жен. Мультипликатордын эффекті жүмыспен толық камтамасыз етілмеген экономикада орын алады. Осы корытындының завдылық негізі бар. Шынында, егер 
қоғамның барлык, ресурстары толық іске тартылтан болса, қосым-ша жүмысшылар жоне қосымша ондірістік куаттар қайдан келеді? Классикалык теориянын жинақ пен инвестициялар процестеріне козкарасы жинақтың коп болуының үнамды екенін сипаттайды. Жинактар жогары болтаны инвестициялардыц козінің мол екенін корсетеді. Сондыктан, классиктердің айтуы бойынша, жинак жа-саута икемділіктің жогары болғаны үлттың коркеюіне жол аша-ды. Бірак, жинактын мол болуы қоғамды қашан болмасын байыта бермейді. Осыған дейін оңгіме автономиялык инвестициялар, ягни ЖҮО-нің колемі мен динамикасына тоуелді емес, капиталдык салымдар туралы болган. Автономиялык инвестициялар, кобінесе, техникалык жацалыктарды ецгізудіц нотижесіндегі капиталдык салымдар түрінде болады. Жацашыл адамдар жасаган осы жобалар, шынында, ЖҮО-нің жагдайымен жоне онын колемімен байланысты болмайды. Осыдан баска, автономиялык инвестициялар мемлекеттіц капиталдык са-лымы болады. 239/ 



Накты жағдайда инвестициялар мен табыстардың озара осері орын алады. Бастапкы салымдар түрінде жасалған автономиялык инвестициялар, мультипликатордың эффектінің аркасында ЖҮӨ-нің өсуіне әкеледі. Іскерлік белсенділіктің жандануы, жүмыспен 
қамтылудың осуі кәсіпкерлердін ор түрлі топтарының инвестиция жасауға икемділігін осіреді. Міне, дәл осындай инвестицияларды туынды (тоуелді, екіншілік) деп атау орын алған. Олар Ж Ү Ө - н і ң динамикасына тоуелді болады. Туынды инвестициялар, автоно-миялыктармен косылып, экономикалык осуді шапшандатады, оны тездетеді жоне акселератордың эффекті деген атак алады (акселе-ратор - жылдамдатушы). Бірак жылдамдатудың бағыты баска жакка бүрылып кетуі мүмкін. Мультипликация мен акселерация эффектінің нотижесінде табыстың томендеуі туынды инвестиция-ларды да кысқартады. Ал, осы жағдай ондірістің токырауына океліп соғады. 

15 тарау. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ. 15.1. Экономикалык осу: түсінігі, тиімділігі, санасы. Экономикалык осудің факторлары. Осы замандағы экономикалык теорияда, одетте экономикалык, осу деп, ондіргіш күштердің үзак мерзімдік дамуымен байланысты ондірістің накты колемінің табиғи дәрежесінің үзак мерзімдегі озгерістерін атайды. Осы жағдайда талдаудың предметі ондірістің потенциалдык колемінің осуі болып табылады. Ал осы осу, тепе-тецдіктің бір үзак мерзімдік болмысынан, оның келесі болмысына козғалыс деп түжырымдалады. Осындай жагдайда экономикалык осуге жоне усыныс фактор-ларына басты назар аударылады. Накты экономикалык осуді тал-дағанда зертгеу предметі тек экономикалык динамиканы белгілейтін факторлармен шектелмейді, оған салалык жоне үдайы ондірістік пропорциялар, экономикалык осу процесіндегі институционалдык күрылымдардың пронорциялары, осу каркынын осіру немесе тежеудіц мемлекеттік саясаты, ондірістің накты колемінің оныц потенциялдык колемінен аз болуыныц себептері жоне т.б. жатады. Накты экономикалык осудіц моні - экономиканың негізгі кай-інылығын жаңа дорежеде шешу жоне үдайы ондіру болып табыла-ды: ондірістік ресурстардың шектелуі мен когамдык кажеттердіц 
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шексіз болуының арасындағы осы қ а й ш ы л ық т ы шешудің негізгі екі түрі бар: бірініиіден, өндірістік мүмкіндіктерді кобейту а р к ы -лы, екішиіден, бар болған өндірістік мүмкіндіктерді пайдалану тиімділігін жоғарылату және к о г а м д ы к кажеттіктерді дамыту ар-кылы. Бірак осымен процесс бітпейді: дамудың әрбір жаңа кезеңінде ондірістік мүмкіндіктердің молаюымен байланысты к о г а м д ы к кажеттердің барлыты камтамасыз етілмейді. Қотамдык кажеттіктер, оларды камтамасыз ететін онімдердің ондірісін осы елдің ондірушілері немесе импорт жасалған онімдердің жеткізушілері игергеннен кейін пайда болады. Бірак осытан карамастан, когамдык кажеттіктер ондірістік ресурстарга Караганда біріншілік, жетекші болып табы-лады. Ойткені, пайда болган кажеттілік бірте-бірте ж а п п а й л ы к к а айналады, ал бүл жагдай өндірістің үздіксіз дамуын талап етеді. Экономикалык теорияда экономикалык осудін корініс форма-лары туралы екі багыт орын алган. Экономикалык осу деген Ж Ү Ө (ҮТ) накты колемінің осу шапшандыгымен олшенетін немесе осы корсеткіштердің бір адамга шақкандагы осуінің (кобеюінің) шап-шандыгымен олшенетін, белтілі мерзімде үлттык э к о н о м и к а н ы ң д а м у ы н ы ң қорытынды сипаттамасы деген түсінік кең тараган. Әдетте экономикалык осуді олшеудің кандай әдісін колданатыны зертгеудін мақсатарымен байланысты болады. Экономикалык осудің бірінші әдісі кобінесе елдің экономикалык потенциалының молаю шапшандығын багалау үшін колданылады, екінші — халыктың әл-аукатының динамикасын талдаганда, немесе op елдер мен регион-дардагы түрмыс дорежесін салыстырганда колданылады. Бүгінгі күні осу теорияларында олшеудің екінші эдісі кобірек колданыла-ды. Экономикаяық осу деп халыктың с а н ы н ы ң осу шапшандыгы-нан нақты үлттық табыстыц осу шапшандыгынын артык болуына әкелетін, үлттык э к о н о м и к а н ы н дамуы деп түсініледі. Э к о н о м и к а л ы к осуді ондірістін н а к т ы колемінің осуі ш а п -шандыгы жагынан Караганда, эдетге экономикада күрделі к ү р ы -л ы м д ық немесе институционалдык озгерістер орын алмайды деп түжырымдалады. Өндірістің к ү р ы л ы м ы мен институционалдык орта қалыптасып болған және озгерістер жок, түракты деп есептеледі. Дамудың осындай сипаты, түтастық касиеттері бар жоне сыртқы ортамен үйлесімді озара осер ететін экономикалык жүйелерге тән болады. Үзак мерзімді уақыт деп әдетте негізгі капиталдын омірлік циклына тең уакыт түсініледі. Осындай түжырым экономикалык осудің неокейнстік жэне неоклассикалык теорияларына тән бола-ды. 16-2303 241 



Басқаша тұжырым экономикалык даму, ұдайы өндірістік, ин-дустриалдык және постиндустриялық теорияларда қолданылады Ьүл теориялар «тым үзақ» мерзімдегі экономикалык динамиканың моселелерін зертгеп, талдайды. Осы мерзімде үкіметгің негізгі ин-ститутгары, баскару, инфракүрылым объектері, экономикадағы күры-лымдық озара байланыстар жэне оның сырткы ортамен байланысы осылардың барлығы озгеріске үшырайды. Тым үзак мерзімді экономикалык осуді зерттеудің екі негізгі ерекшеліктері болады: 1.Экономикалык осу экономикалык дамуының күрамды элементі деп есептеледі. Ол, бір жақтан, дамудың циклдық сипатына дем береді, екінші жағынан, озі қүлдырау мен депрес-сия ның кезінде дайындалған озгерістердің нотижесі болып табыла-ды. Сондықтан негізгі назар экономикалык осуге емес, экономика-дағы глобалдық озгерістерге, осылардың жаңа сапаға айналуының түрақты тенденциялары мен заңдылықтарына аударылады. 2.Макроэкономикалык озгермелі корсеткіштерімен катар, эко-номикалык дамудың микроэкономикалык, салалык жоне индуст-риалдық негіздері, косіпкерліктің мөселелері; ондірушілер, түты-нушылар жоне мемлекеттің жоне үкіметтің мүдделерінің қа й ш ы -лықтары, жаңа э к о н о м и к а л ы к күрылымдардың қалыптасуы зерттеледі. Халықтың ол-ауқатын котеру жоне үлтгық қауіпсіздікті қам-тамасыз ету - экономикалык өсудің негізгі түпкі мақсатгары болып табылады. Экономикалык осудің негізгі максаты материал-д ы к ол-ауқаттың жоғарылауы болып табылады, осының қүрамы: 1 Орта есеппен бір адамга келетін улттық табыстың өсуі Бүл максатқа жетуді үлттық табыстың (ҮТ) жан басына шаққанда келетін осу шапшандығы көрсетеді. 2. Бос уақыттың кобеюі. Бүл елдің накты Ж Ү Ө немесе ҮТ көрсеткіштерінде орын алмаған. Сондыктан, осы мақсатқа жету дорежесін бағалағанда, байкалып отырған мерзімде жүмыс аптасы мен жүмыс жылы кысқарғанына, жүмысшылар мен кызметкерлердің еңбек орекеттерінің жалпы үзактығына назар аудару керек. 3. IT халықтың әр топтарының арасында болінуін жақсарту. 4. Шыгарылган тауарлар мен қызметтердің сапасын жақсар-тып, турлерін кобейту. Копсалалы «өндірістің тиімділігі» деген түсінікті қүратын жағдайлардыц барлығының жаксартылуы экономикалык осудің тиімділіп болып табылады. Осыған жататындар: 242/ 



• тауарлар мен қызметтердің сапасының жаксаруы, олардын отандык жөне әлемдік нарықта бэсекелік кабілетінің жоғарылауы; • бүрын канағатгандырылматан қажеттерді камтуга мүмкіндік беретін, немесе оларды тым жаксы қамтуға мүмкіндік экелетін жаңа тауарлар ондірісін игеру; • халықаралық еңбек болінісі жүйесіндегі елдің территория-л ы к артыкшылығымен есептесе отырып, ондірістің мамандану мен кооперациялануын жетілдіру; • басқару шеберлігін жотарылату арқылы жоне фирманың ішіндегі еңбек онімділігін ынталандыру үшін тиімді мотивация 
қолдану аркылы, "Х-тиімді еместікті" жою; • ондірістік ресурстардың салалық жоне елдің аймактары бой-ынша аллокациясын жаксарту; • жаңа технологиялар игеру. Экономикалык теорияда «экономикалык осудің сапасы» деген түсінік оның олеуметгік батытталуынын күшеюімен байланысты-рылады. Экономикалык осудің сапасын қүрушылар: • халыктыц материалдык ол-аукатының жаксаруы; • адамның гармониялык даму негізі деп каралатын бос уакыт-тын кобеюі; • олеуметтік инфракүрылым садаларының даму дорежесінің жотарылауы; • адам капиталына инвестицияны осіру; • адамдардын еңбек және омір жағдайларының кауіпсіздігін камтамасыз ету; • жүмыссыздар мен жүмыска кабілеті жоктарды олеуметтік корғау; • енбек нарыгында ұсыныс колемінің осуі жагдайында жүмыспен толык камтуды колдау. Экономикалык өсудің факторлары деп ондірістіц накты колемінін кобею масштабын белгілейтін күбылыстар мен процес-тер белгілейтін осудін тиімділігі мен сапасыныц жоғарылау мүмкіндіктерін атайды. Факторларды экономикалык осуге осер етуіне байланысты тікелей жоне жанама деп боледі. Тікелей факторларға экономикалык осудің физикалык мүмкіндігін белгілейтіндер жатады. Жанамага осы мүмкіндіктерді акикатка айналдыратын факторлар жатады. Тікелейді бес негізгі факторлар күрайды. олар жиынтык ондіріс пен үсыныстың динамикасын тікелей белгілейді: 243/ 



• еңбек ресурстары санының кобеюі және сапасының жогары-лауы; • негізгі капитал колемінің өсуі және сапалық қүрамының жақсаруы; • өндіріс технологиясы мен үйымдастырылуының жетілдірілуі; • шаруашылык айналымына тартылган ондіріс ресурстарының саны мен сапасының сюуі; • қоғамдаты кэсіпкерлік кабілеттердің осуі. Жанамалар күрамына мынадай үсыныс факторлары жатадьг нарықтың монополиялану дорежесінің төмендеуі, пайдага салына-тын салықтың азаюы, несие алу мүмкіндіктерінің көбеюі және т.б. Жанамаларта сүраныс пен бөлу факторлары да жатады. Сүраныс факторлары осіп келе жатқан ондіріс колемінің откізу мүмкіндіпн белгілейді. Сүраныс факторларының маңыздылары: түтынулык, инвестициялык және мемлекеттік шығындардың осуі жаңа нарықтар игеру нотижесінде немесе әлемдік нарықта ел онімшің бәсекелік қабілетінін осуі нәтижесінде экспорттың кеңеюі. Егер сүраныстың динамикасы нақты ондіріс колемінің табиғи дәрежесінің үлтаюынан томен болса, онда экономикада осу шап-шаңдыгының қүлдырауы немесе осудің рецессиясы детен жағдай орын алады. Экономикалык осуге эсер ететін болу факторлары: • ондірістік ресурстардың салалар, кэсіпорындар жоне елдегі аймақтар бойынша нақты аллокациясы; • қотамда орын алып отырған табыстарды шаруашылык жүргізуші субъектілер арасында болу тэртібі. Бүл факторлар экономикалык жүйенің осу қабілетіне жэне оның тиімділігіне эсер етеді. Экономикалык осу потенциалын жүзеге асыруда табыстарды болу тэртібі де маңызды рол атқарады. Ол осы кызметін тек жүмысшыларды еңбек онімділігін арттырута ынталандырған болса атқарады. Баска созбен айтқанда, экономикалык потенциалдьщ мүмкін каркынмен осуі үшін ондіріс факторларыньщ меншік иелерінің табысының осу шапшандыты олардың онімділігінің осу шапшандытына тең болуы қажет. 15.2. Экономикалык осудіц экстенсивтік және интенсивтік типтері. Ғылыми-техникалык прогресс. Экономикалык осудің типіне байланысты, өнімнің осу шап-шандыты мен ондіріс факторлары колемі озгерістерінің арасын-244/ 



дағы сәйкестік өр түрлі болуы мүмкін. Теория жағынан экономи-калык осудің негізгі екі типі болады: экстенсивтік жоне интенсивтік. Экономикалык осудің экстенсивтік типіңде, материалдык игіліктер мен кызметгер колемінің молаюы үсыныстың тікелей факгорларынын копшілігін колдану аркылы жүреді: жүмыскерлерді, енбек күралда-рын, жерді, шикізатты, отын-қуат ресурстарын жоне т.б. Экстенсивтік осуде ондірістің накты колемінің осу карқыны мен оны жасауға жүмсалған жиынтык шығындардың осу каркынының арасындағы пропорциялар түрақты болып сакталады. Экономикалык осудің интенсивті типі керісінше сипатталады — ондірістің кеңеюі осудің тікелей факторлары сапасының жетілдірілуі аркылы жүзеге асырылады: прогресивтік технология-ларды коддану, жоғары квалификациясы мен жогары ецбек онімділігі бар жүмысшы күшін пайдалану аркылы жоне т.б. Осы жағдайда ондірістің накты колемінің осу каркыны накты жиынтык шығын-дардың озгеру каркынынан артык болып отырады. Экономикалык осудің типтерге болінуіне сойкес, осудің тікелей факторлары негізгі екі топқа болінеді — экстенсивтікке жоне интенсивтгікке. Осы жағдай 15.1. суретте корсетіліп отыр. 

15.1. Сур. Нақты омірде экономикалык осудің экстенсивтік немесе интенсивтік типтері таза түрде болмайды. ҒТП жетістікгерін енгізу 245/ 



непзінде жүзеге асырылатын, осу факторларын сан жағынан жетілдіру, қашан болмасын ондіріс қүрал-жабдықтарына және жүмысшы күшіне инвестициялар салымын жасауды талап етеді Жүмысшы күші мен қүрал-жабдықтардың өсуі, олардың сапалық сипаттамаларына озгеріс ентізеді. Сондыктан накты экономика-л ы к өсуді тадцаганда, оның теориялык үлгісін емес, осу типтерін басымырақ экстенсивтік жоне басымырак интенсивтік деп боледі. Осы заманда экономикалык өсуді типке болу, осудіц интенсивтік факторларының нақты Ж Ү Ө (ТҮО) өсіміндегі үлесіне сәйкес жүргізіледі. Егер осудің интенсивті факторларының нақты Ж Ү О үлесі 50% артық болса, онда экономикаға осудің басымырак интенсивтік типі тон болады. Керісінше, егер нақты ЖҮО өсіміндегі интенсивтік факторлардың үлес салматы Ж Ү Ө жалпы өсімінің 50% томен болса, онда экономикалык динамиката осудің басымы-рак экстенсивті типі тән болады. Ондірісте колданылатын еңбек пен капиталдын сойкестігін белгшейтін макроэкономикалык корсеткіштердің озгерістеріне эсер етуіне байланысты, ҒТП бірнеше типке болінеді. Егер ҒТП дамуында еңбектің кагшталмен жабдыкталуының әрбір белгілентен шамасына (K/L-const) ондіріс факторларының шекті өнімділігінің ылғи бір тана көрсеткіші (шамасы) сәйкес келсе, онда Хикс бойынша бейтарап ҒТП орын алады. Егер еңбектің капиталмен жабдыкталуы белгіленген жағдайда шекті еңбек онімділіті капиталдын шекті онімділітінен тез өсіп отырса, экономиката еңбекті үнемдейтін техникалық прогресс тән болады. Керісінше жағдайда - шекті еңбек онімділігінің осу карқыны мен шекті капитал өнімділігінің арақатынасы керісінше болганда, ҒТП капитал үнемдейтін типі орын алады. Егер ҒТП дамуында белгіленген еңбек онімділігінің орта дорежесіне еңбектің шекті онімділігінің бірдей шамасы сәйкес келсе (Yt/Lt-const, сондай-ақ DYt/DLt-const) , онда осындай тип Солоу бойынша бейтарап деп аталады. Егер капиталдын шекті өнімділігі түрақты болганда (DYt/DKt-const) оның орташа өнімділігі де (Yt/Kt түрақты болса), Харродтың пікірі бойынша, техникалык професс бейтарап деп аталады. 15.3. Тепе-тендікте экономикалык өсудің негізгі үлгілері. Экономикалык өсу концепция.іары. Егер тепе-тендіктің статикалык үлгісі осы болмыска жету шарт-тарын аныктауга багытталса, немесе, салыстырмалы статиканың ф а -фикалык үлгісі тепе-тең алгашкы болмысы мен жаңасын салыстыру-246/ 



мен айналысқан болса, тепе-тендік осудің үлгісін жасаудың максаты даму процесінде тепе-тендікгі қамтамасыз етудің шарггарын анықтау болып табылады. Бүлар тренд траекториялары деп аталады. Нақты экономика осының бойымен козгалып отырады. Өсудің тепе-тендік үлгілерінде дамудың тепе-тендік траекто-рияларын түракты жэне түракты емес деп бөледі. Егер тепе-тендік траекториясынан экономика ауыткыса, бірак біраз даму мерзімінен кейін кайтып осы тепе-теңдікке оралған болса, онда осындай тепе-тендік траекториясы түрақты болады. Егер бір траекториямен экономика бір сотте тепе-тендікке жетіп шексіз узак мерзім коз-ғалыста болатын болса, мүндай балансталған осу траекториялары түракты болмайды, егер оның ішкі күрылымы немесе бастапкы даму шарттары өзгермесе қаншама аз түрткі болса да оның тепе-тендік болмысы бүзылады да экономика оз күшімен (ондірушілер мен түтынушылардың озара осерлерінің негізінде) ешкашан тепе-тендік траекторияға қайтып оралмайды, ол одан алыстай береді. Тепе-тендік осу үлгілері тепе-теңдік траекториялардың касиеттерін (олардың түрактылығы жоне туракты еместігі) зерт-теуге багытталган жоне олар ауытқу жагдайында экономикалык жүйені тепе-тендік траекториясына қайтару шарттарын аныктау үшін қолданылады. Осы үлгілердегі накты э к о н о м и к а л ы к жүйелердің озгерулерінің ыктималдык тенденцияларын болжауға багытталган осу үлгілерінен айыра білу керек. Өсудің жабайы неоклассика.тқ улгісі. Өсудің неоклассикалык үлгілері дамудың стационарлык жагдайында трендтік траектория-ларды зерттеу үшін қолданылады. Дамудың стационарлык тортібі жетілген босеке жагдайында жоне осу процесінде макроэкономи-калык статикалық тепе-тендік озін-озі удайы ондіреді деп түжы-рымдайды. Базалык өзгермелі үлгілер бірдей шапшандыкпен озгереді, ал олардың озара байланыстары байқалып отырган мерзімде, оның 
қандай уакытын алсак та түракты болады. Осы жагдайда оңгіме «динамикалык статика» туралы болып отыр: дамудын болашак-тагы сипаты оның бүгінгі сипатындай болады. Осылайша, дина-микадагы тепе-тендік те статикадагы тепе-тендік сияқты жүзеге асырылады: өндірушілердін оз онімінің багасын толык білуінің негізінде, онімдер мен ресурстардың икемді багалары икемді проценттік ставка (өсім ақысы) аркылы жинақтар мен инвести-цияларды қолма-кол теңестіру негізінде барлык өндірушілердің тәртібін жогарылататын ондіріс факторларының шекті онімділігіне пропорционалды түрде табыстарды кобейту негізінде. ҒТП үлгілеріне жүргізілген талдаудың корсетуі бойынша, жетілген босекенің озі де экономикалык осу процесінде түрақты 247/ 



тепе-теңдікті автоматты түрде үстап түруы техникалық профестщ кез келген типінде жүзеге асырылуы мүмкін емес. Мундай мүмкіндік тек ҒТП-тің Харрод корсеткен бейтарап жагдайында ғана пайда болады. ҒТП-тің басқа типтерінде қосымша шарггао 
қажет болады. 1 Динамикалық тепе-теңдіктің неокейнстік улгілері. Дж Кейнстің концепциясы бойынша, жүмыспен толық қамтьшған жагдайда макроэкономикалык тепе-теңдікке жету үшін, егер ЖҮӨ-нің бар ' лық колемш өткізу үшін тиімді сүраныс жетімсіз болса, мемлекетгік бюджеттщ тапшылығын кобейту арқылы және мемлекетгік карыз-дың осуі аркылы қосымша инвестициялар жасау қажет. 

Қосымша инвестициялар мультипликатор негізінде қосымша түгыну затгарына туынды сүраныс жаратады. Бүл үлтгық ондірістің барлык табиғи көлемін откізуте және жүмыспен толык камтуға м ү м к ш д і к береді . О с ы д а н кейінг і э к о н о м и к а н ы ң жағдайы Дж. Кеинстщ назарынан тыс калган, өйткені оның зертгеуі кыска мерзіммен шекгелген болатын. Бүл мәселелфмен экономикалык осу теориясы багъггьшан Кейнсгің ізбасарлары айналысты. Олар мынаған назар аударды: егер инвести-циялар қосымша түгыну затгарына сүраныс тудырса, оңда осы жаңа сүраныс, туынды байланыс ретіңде, жаңа оңдіріс қүрал-жабдықтары-на, жаңа инвестицияларга да қосымша сүраныс жаратады Осы процесте сату колемінің осу процент! маңызды рол атқарады Егер колемі оскен болса, онда осы процесс тудырган инвестициялар оүдан жогары шапшаңдыкпен оседі. Жоне керісінше, сатудьщ колемі томендегенде, инвестициялар осыдан шапшаң томендейді Осы жаг-даи мультипликатор принципін акселератор принциптерімен толык-тыруга мүмкіндік берді. Өсудің жабайы посткейнстік үлтілеріне Е.Домар мен Р Хао-родтың үлгілері жатады. Е.Домардың улгісі. Өсу теориясына Е.Домардың қосқан негізгі үлесінщ моні мынада: ол инвестициялардың екі тиімділігін де есепке алудың кажетгігіне назар аударады - мультипликатормен катар акселераторга. Домардың үлгісі бойынша, өндірістік куатгардың толык пайда-ланылуын камтамасыз ету үшін инвестицияларды түракты түрде осіріп отыру кажет. Бүның осу каркыны капиталдын онімділігініц жинакка шекп бейімділіктің кобейтіндісіне тең болуга тиісті Ал жүмыспен толык камтылуды қолдау үшін еңбек үсынысының осу шапшаңдыгы еңбек сүранысының өсімінің шапшаңцыгьша тең болу керек. Факторлардың біреуінің кызметін басқасы аткара алмайтын-дыгына байланысты, еңбекке сүраныстың өсімінің қаркыны капи-248/ 



талдың осімінін каркынына тең болу арқылы қамтамасыз етіледі. Сойтіп еңбек нарығындағы тепе-тендікті еңбек ұсынысының өсу каркыны капитадцың өсу қарқынына тең болғаңда қамтамасыз егіледі. Домардың үлгісі бойынша, толык. жүмыспен қамтуды жоне игіліктер нарығындағы тепе-тецдікті қолдап, үстап түру үшін ин-вестициялар колемін берілген шапшацдықта түрақты түрде осіріп отыру керек. Бірақ косіпкерлердің инвестициялық жоспарлары сон-ша оптимистік болмауы мүмкін. Егер инвестициялар ондірістің нақты колемінің тепе-теңдікте осуіне жоне толық жүмыспен қам-тылуды қолдауға қажет молшерден томен болса, онда экономика-лык жүйе тепе-тендік траекториядан одан орі алыстай түседі. Сон-дыктан Домардың үлгісіндегі тепе-тендік түракты емес деуге бола-ды. Өйткені мүнда э к о н о м и ч н ы сол тепе-тендік болмыстан ауыт-
қығаннан кейін оны кайтадан тепе-тендікке келтіру механизмі корсетілмеген. Р.Харродтың улгісі. Р.Харрод Е.Домардан горі оз міндетін кең мағынада түсінген. Ол үйлесімді осу механизмін анықтау үшін, экономикадағы функционалдық байланыстарды корсететін тендеу-лерге ғана сүйенбей, сонымен қатар талдауға косіпкерлер орекеггерінің психологиялық мотивтерін енгізген. Р.Харродтың үлгісінде косіпкерлердің тортібі былай сипатта-лады. Егер откен мерзімде сүраныс артық болса, онда олар (косіпкерлер) ондіріс колемінің осу қаркынын котереді. Керісінше болса, олар бүл қарқынды томендетеді. Ол тегіе-тендікке жеткен жағдайда, калыптасқан осу карқыны сакталады. Өсудің неокейнстік үлгілерін талдаудың негізінде жасалатын корытындылар жоне экономиканың статика жағдайында қызмет етуінің кейнстік үлгісін таддаудың негізінде жасалатын корытын-дылар бір-біріне оте үқсас деп түжырымдауға болады. Бүлардың моні мынада: тепе-теңдік осу түрақты емес, сондықтан экономи-ч н ы й осуіне мемлекеттік реттеу мақсатпен белсенді кірісу қажет. Осы концепциялардың негізгі мақсаты, ол қоғамның даму сатыларындағы ерекшеліктерін, фундаменталдық айырмашылыкта-рын корсету болып табылады. Экономикалык теорияда коғамды осу сатыларына болудің екі негізгі концепциясы орын алған. 15.4. Экономикалык осудің стадиялары туралы теориялар. Формациялық теория. Бүл теорияны жете зерттеп дүниеге окелген К.Маркс жоне оның ізбасарлары. Осы теорияның мәні: дамудың белгілі кезеңіндегі ондіргіш күштер жэне коғамның 249/ 



ондірістік қатынастары бірлікте болады жоне бір-біріне эсер етеді. Осы бірлік «ондіріс тәсілі» деген түсінікпен сипатгалады. Өндірістік катынастар саяси үкімет институтгарының, қоғамда үстемдік ететін мораль мен теологияның, үлттық, спбасылық жоне басқа да қоғамдық катынастарды үйымдастыру принциптерінің базисі (негізі) болып табылады. Осы катынастар мен институттар бірітіп «қондырма» деген түсінікті күрады. Ондіріс тосілі кондырмамен бірігіп қогамдык-экономикалык формацияны күрады. Осылардың К.Маркс бесеуін боліп атайды: - алғашкы қауымдык; - қүл иеленушілік; - феодалдық; - капиталистік; - коммунистік формация. 
Қоғам дамуының тарихи бағыты формациялардың бірте-бірте бірінің орнына келесі бірінің келуі болып табылады. Бір форма-циядан екіншіге отудің қозғаушы күшіне өндіргіш күштер мен ондірістік катынастардың бірлігі шеңберінде орын алатын, солар-дың арасындаты қайшылықтар жатады. Кайшылықтың моні мы-нада: өндіргіш күштер өндірістік қатынастарға қаратанда тезірек дамиды. Артта қалу елеулі болганда, сандық озтерістер сапалыққа айналады, өндірістік қатынастарда секірмелік туады: прогресивтік өндіргіш күштердің дамуына жол ашу үшін олар күрт өзгереді. Сонымен қатар, ондірістік қатынастардың сапалық озгеруі, қоғам-ның бардық қондырмасын кайта қүруды қажет етеді. Формация-ның ауысуы революциялық тосілмен жүреді: ескі жүйе жойылыи, жаңа қүрылады. Осылай ондіргіш күштер мен өндірістік қатынас-тардың сәйкестігі қайта орнатылады. Осылайша, тарихи даму барысында оңдіріс тосілінің прогресивтігі басым жоне үйлесімді дамығыш жағы (өндіргіш күштер) прогресивтігі томен жагын - өндірістік катынастарды теріске шыгарады. Осын-дай бағыттан нарық экономикасының тарихи тағдыры да шешіледі. Тарихи бірінші формация - алғашқы қауымдық қогамға еңбек болінісінің дамымағандығының салдарынан ондіруші мен түтыну-шының бір түлға болып бірлесуі тон болтан. Сондықтан мүнда нарықтық байланыстар артық өнімдердің кездейсоқ айырбасы түрін алады. Еңбек болінісінің дамуына байланысты меншік қатынаста-рына озгерістер кіреді: қауымдық меншіктің орнына жеке меншік келіп, айырбас дамиды. Ондірістің негізі қол еңбегі болғандықтан, жүмыскерлердің озі бастапқы жеке меншік объектісіне айналады,' бүл күл иеленушілік қогамын тудырады. 250 у 



Үксас түрде қүл иеленушілік қоғамы феодалдыққа, феодал-дык - капитал истікке айналады. Енді қорытынды жасалады: капитализмнің белгілі сатысында ондірістіц шоғырлануы күшеюінің нэтижесінде үлттык экономика масштабында қоғамдастырылған ондіргіш күштер жасалады. Бүған дәлел - салалық өндірісті монополиялаған алып корпорациялардың калыптасуы. Монополия ондіргіш күштердің стагнациясына (тоқырауына) жетелейді (монополистерді ондіріс шығындарын томендетіп, ҒТП жетісгіктерін енгізуге можбүр ететін (бәсекелік жок) жоне ол, осымен қатар, бүкіл елдің масштабында саланың шаруашылык әрекеттерін рет-теуге мүмкіндік беретін басқару әдістерін жасайды. Сондықтан, біріншіден, ондіргіш күштердің дамуына кедергі болатын монопо-лияларды жою кажет, екіншіден, оның жасаған аппаратын, басқару принциптері мен одістерін барлық қоғамдық мүдделерге сойкес пайдалану қажет. Қоғам дамуының белгілі сатысында кажеттік пен мүмкіндік теріске шығару аркылы, яғни күрал-жабдыктарға жеке меншікті қоғамдастыру арқылы ақиқатқа айналады. Жеке меншіктің өзі алғашқы қауымдық қоғамнан қүл иемдену қоғамы-на ауысқанда (көшкенде) қоғамдық меншіктің теріске шығарылуы болған. Осындай теріске шығару нотижесінде жалпы халыктық меншікке жоне еңбек өнімдері мен қызметтердің тікелей (нарык-тык емес) айырбасына негізделген коммунистік қоғам қалыптасуға тиісті. Осылай, сапалы дорежеде қоғамдық дамудың серіппесі томам болады. Логика бойынша, осы серіппеден соң коммунистік 
қоғамды теріске шығаратын дамудың жаңа серіппесі келуте тиісті, бірақ формациялык коғамның марксистік концепцияларында бүл процесс каралмаған. Әлеуметгік бағытта формациялық амал тарихи дамуды коғам-ның негізгі субъектілерінің арасындағы курес деп сипатгайды. Осындай субъектілерге таптар жатады - капиталистер, жалдамалы жүмысшылар, шаруалар. У.Ростоу бойынша, тарихи эволюцияны стадияларға болудің негізінде үш негізгі жалпылама сипаттаманың - техника даму дәрежесініц, экономикалык осу каркынының корлану нормасының, тутыну дорежесінің арасындағы негізгі айырмашылыктары жатады' Осы сипаттамалардың сапалық айырмашылығына сойкес, У.Ростоу экономикалык даму стадияларының бесеуін атайды. 1. Дәстүрлі, немесе таптық қогам. Ғылым мен техниканың томен дамығаны, экономикадағы ауыл шаруашылығының үстемдігі, 
қоғамның топтарға (касталарға) болінуі, экономикада статикалык тепе-тендіктің орын алуы, корланудың томен нормасы, ҒТП-ке 251/ 



ондірушілердің икемділігінің болмауы және халықтың санының жогары қарқынмен өсуі - осының барлығы дәстүрлі қоғамға тән болады. Экономикалык осу қаркынының томендеуі мен халық санының тез осуініц үштасуы жан басына келетін накты табыстар-ды томендетеді. Осы негативтік тенденция бірте-бірте халықтың саны мен табыстар дәрежесін түрақтандырады. 2. Дамудың екпінді болуына жагдай жасау стадиясы Бүл стадияда ондірістіц тиімділігі мен экономиканың осу қарқыны бірте-бірте жотарылау үшін шарттар жасалады. . 3 JLk"'h алу стадиясы. Үлттық табыста қорлану нормасының осуі, Ү 1 П жетістіктерін пайдаланута мүмкіндік тудыру жоне да-мута үкімет институттарының, одет-түрыптардың жасайтын кедерплерін жою. 4. Кемелдену багытына шыгу. Экономикалык өсудің қарқыны оседі. Ондіріс колемінің осуі халық санының өсуінен артады нәтижесінде адамдардың түрмыс дорежесі осе түседі. 5. Жаппай жогары ту ты ну қогамы. Осы стадияда өндіріс колеміне шектелген ресурстар кедергі келтіреді деген уайым жога-лады. Керісінше, сүраныс пен экология тарапынан шектелу туа бастаганы осе түседі, үзак мерзімде пайдаланылатын тауарлар мен 
қызметтердің маңызы күшейеді. Бір стадиядан келесі стадияга кошу революциялық емес эво-люциялық жолмен жүріп отырады. Әр елдер бүл жолды эр'түрлі шаншаңдыкпен отеді жоне олар дамудың ор түрлі стадиясында оолады. У.Ростоу АҚШ дамудың ақыргы стадиясында, ал Кеңес-тер Одағы тортіншіде дегбн пікір айткан. Ол коммунизмді инду-стриализацияны шапшаң жүргізу қажетгігі тудырган «өтпелі дәуірдің дерттеріне (науқастарына)» жатқызады. Жоғарыда қаралган концепциялардан басқа, экономикалык теорияда индустриялык жоне ностиндустриялық қогам концеп-циялары бар. Бүларда осы замандағы онеркәсіптік қүрылымдарға және олардың даму перспективаларына басты назар аудырылады (1 елбреит Д. Экономикалық теория жоне коғамның мақсаггары М.: Прогресс, 1976). 15.5. Қазакстан Республикасыпыц экономикасыныц осуініц глобалдык мәселері XX г. соңы когамдык даму жолдары туралы қалыптасқан козкарастарга күшті ой салдырды. Ондіріс масштабының осуінің сандық корсеткшітерін багалауга негізделген экономикалык осу концепциясының маңызы томендеп отыр. Ондірістік іс-орекегтердің табиги ортага әсерініц шектеулі болганыныц нотижесінде табиги ресурстар шексіз болып есептелген жагдайда аталган конценция 252 



озін актаған болатын. Бүгін коп елдер осу концепциясына кең деңгейде карау кажеттігін талап етеді: экономикалык іс-орекетгерді коғамдык дамудың курамды болігі деп қарау кажет екенін тілейді. Осыған байланысты табиғи ресурстарды үнемдеу мен коршаған ортаны қорғау моселелері, оскери потенциалды кобейтпей 
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің қажеттігі, табыстарды болудегі теңсіздікті жою, рухани байлықтарды сактау, еңбектің творчество-лык сипатын дамыту жоне экономикалык өсудің тиімділігі мен сапасын қүратын басқа да жағдайлардың маңызы анағүрлым жо-ғарылап отыр. Практика жүзінде бул өзі мемлекеттін экономикалык саяса-тында өндіріс колемінің осу қаркынын жоғарылатуды ынталанды-руды мақсат етуі оны экономиканыц тиімді жоне олеуметтік бейімделген болып дамуына үнамды шарггар жасауға жүмылды-руы болып табылады. 

Қазақстан үшін экономикалык осудің тиімділігі мен сапасы тым маңызды моселе. Үзақ мерзім бойы еліміздің экономикалык дамуының нотижесі жалпы коғамдык онімнің сан жағынан осу карқындылығы аркылы бағаланып отырды. Осының күрамына аралык өнім кірмеді жоне материалдык емес салалардың кызметі есепке алынбады. Өндіріс факторларына меншіктің мемлекеттенуі мен монополизмнің жоғары дәрежесімен бюджеттік шектеулердің бостығымен жаратылған жоғары "X - тиімділік емес", ерекше жағдайға - косіпорындарының ҒТП-ке бейімді болмауына океліп сокты. Осы болмысты - экономиканың бүркеулі сипаты нарық катынастарының дамымағандығы, косіпкерлік ынтаның шектелуі - одан орі күшейте түсті. Кәсіпорындардың болуы жоне дамуы, іс жүзінде олардың оздерінің онімдерін сатудан түскен табыстар есебінен шығындарын отеу кабілетімен байланысты болмады. Бүл жағдай косіпорындардың іс-орекегтерінің тиімділігіне тоуелсіз, кар-жыландырудың тыс козі (тегін дотациялар, субвенциялар, кайтар-мауға болатын несиелер жоне т.б.) жоне еңбек пен капиталдың шекті онімділігімен байланыстырылмаған табыстарды болу жүйесінің болуымен долелденеді. Осындай дамудың макроэкономикалык нотижесін отандық онімнің босекелік қабілетінің томендігі, ондірістің жоғары шығындар сіңіргіштігі жоне нарык экономикалы, индус-триалды дамыған елдерден халыктың түрмыс дорежесінің артта 
қалуы корсетеді. Сондыктан Қазақстан Республикасы экономикасының осуінің м а ң ы з д ы г л о б а л д ы к п р о б л е м а с ы н а м ы н а л а р ж а т а д ы : косіпорындардыц ҒТП-тін жетістіктеріне икемді болуын жоғары-лату жоне ҒТП-ің экономиканың баска салаларына тарау мерзімін кыскарту. Осы проблемалар экономикалык осудің басым экстенсивтік типінен басым интенсивтік типіне кошу пронесінде шешіледі. 2 5 3 / 



Өндірісті интенсификациялау экономикалык осуге ұсыныс факторларының артатын шектеулерін жоюға мүмкіндік береді және шаруашылыққа тартылған өндірістік ресурстардың колемі бүрын-ғыдай болғанда колемі артық онім алуға мүмкіндік береді. Табиги ресурстардың үдайы ондірілмейтініне байланысты, ресурс үнемдейтін технологиялар қолданудың маңызы оте күшейіп отыр. Осымен катар, экономикалык осудің сапасын котерудің кажеттігі еңбек жатдайларын жеңілдететін және оның творчестволық сипатын да-мытута ат салысатын технологиялар енгізудің коғамдык батасын осіреді. Адам каииталына инвестицияларды осіру экономикалык өсудің тиімділігі мен сапасын котерумен байланысты моселелердің оте ма-нызды негізгі күрамы болып табылады. Дцам капиталы адамга дары-тан табыс окелу қабілеттіктілігінің олшемі болады. Осы категорияга туа біткен кабілеттермен қатар білім жоне квалификация жатады. Адам капиталына жасалған инвестициялар уакыт санап отеледі -индивидуум үшін шамамен жоғары жалакы түрінде, қотам үшін -жотары сапалы өнімдер мен кызметтердің қосымпіа колемі түрінде. Нарык экономикасында ондіріс колемінің осуіне шек қою тек өндірістік ресурстар жағынан тана емес, сүраныс пен болу жатынан да пайда болады. Жаппай тапшылық орын алтан өміршіл-әкімшіл экономикада косіпорындарта сүраныс жагынан шектеу болмаган. Бага мын сырткы сауда реттелгеннен кейін жиынтық сүраныстың колемінде тана емес, онын күрылымындада елеулі озгерістер пайда болды. Айталык, оның кобі сапасы жогары импорт өнімдеріне ауысты. Осы жагдайда коп көсіпорындар откізу, толем қабілеті жоктық жэне банкроттык моселелермен түңгыш рет кездесті. Дамып келе жаткан экономикада откізу моселелерінің шешімі кәсіпорындардың ондірістік жоне инвестициялык орекеттеріне са-палық жагынан багытталуына озгеріс кіргізумен байланысты бо-лып отыр. Моселенің мәні мынада: кәсіпорыпдар озгермелі эконо-микалык конъюнктура жагдайында түрақты табыс табуга үмты-лып, оз кызметтерін ондіріс игерген онімдерді откізуге жүмсамай, сүраныспен камтамасыз етілген онімдер ондіруге багыттайды. Микродэрежеде осындай озгерістер маркетингтіц таза олеуметгік-этйкалық конпепцияларында, ал макродәрежеде - экономикалык осу концепцияларыныц инновациялық типінде анықтала түседі. Инновациялық деп нарықтыц гылыми-техникалык және үйым-д а с т ы р у - э к о н о м и к а л ы к кызметтер сферасында косіпкерлік белсенділіктің дамуына негізделетін экономикалык осуді атайды. Мазмүны жагынан экономикалык осудіц осы типі, осыдан бүрын каралган осудіц басым интенсивтік типіне жакын болады, ойткені 254 / 



булардың екеуі де ондіріс факторларының сапалық жағынан жетіле түсуіне негізделеді. Өсудің инновациялық типінің айырмашы-лығы, ол сүраныс пен болу факторлары тудыратын кедергілерді жоюға айкын бағытталғаны болып табылады. Осындай кедергілерді жою мумкіндігі, экономиканың осу нәтижелерінің, түтынушылық қанағатгануды осірудің мүмкіндігіне тэуелді болады. Осылай, осудің маңызды, түпкі мақсаттарының біреуі болып табылатын, динамикалық тиімділік - үзақмерзімді уақыт интервалында пайданы барынша кобейту - кәсігікерлер үшін осудің тікелей максатына жетудің кажетті шартына айнала-ды. Экономикалык осудщ инновациялык типіне кошу дамыған ел-дерде XX ғ. 70-ші жылдар ортасында басталды, ал «жаңа индустри-алдык елдер» деп аталатындар (Корея, Бразилия, Мексика жоне баскалар) оны 80-90-шы жылдарда жүргізді. Осы кошудің объектикгік алғышартгарына мыналар жатады: ҒТР-ның осы замандағы даму сатысы жоне экономиканың интернациялануы. Субъективтікке жа-татындар: мемлекетгік экономикалык саясаттың нарадигмасының озгеруі - экономикаға мемлекетгік инъекциялар жасау аркылы жи-ынтық сүранысты осірудің кейнстік рецептінен бас тарту жоне осы саясатгы усынысты жандандыруға бағыттау. 
Қазақстан Республикасында экономикалык осудің жаңа сапа-сының қалыптасуы коғамдағы іскерлік белсенділікті жандандыру-ды коздейтін, нарыктык реформалар жүргізуде жүзеге асырыла-тын глобалдык озгерістердің орындалуымен тығыз байланысты. 16 тарау. ЭКОНОМИКАНЫҢ ЦИКЛМЕН ДАМУЫ. ДАҒДАРЫСТАР ТЕОРИЯСЫ. 16.1. Циклмен даму - экономикалык динамиканыц жалпылама формасы. Циклдіц негізгі сипаттамалары. Экономикалык циклдар теориясы, экономикалык осу теориясы-мен катар, халық шаруашылығындағы козғалысты анықтайтын эко-номикалык динамика теорияларына жатады. Осу теориялары ұзак мерзімді тенденция ретінде осудің факгорлары мен шарттарын зерт-тесе^цикл теориясы экономикалык белсенділіктің мерзімдік ауытк-уларыньщ себептерін зертгейді. Экономиканың тепе-тендікге дамуын сипаттайтын корсеткіштер жиынтығы, озгерістерінің бағыты мен дорежесі экономикалык, конъ-юнктураны курайды. 255/ 



Конъюнктуралық динамиканы зертгеушілерді екіге белуге бо-лады: қоғамдық омірде әлсін-әлсін қайталанып түратын циклдар-дың болуын мойындамайтындарға жоне оларды мойындайтындарға. Біріншілер — кобінесе неоклассикалық мектептің окілдері -пиклдікті экономикаға кездейсоқ импульстардың сериясының эсер етуінің нэтижесі дейді. Екінші бағыттың окілдері циклды ерекше бастапқы негіз, нақты олемнің элементарлық болінбейтін «атомы» дейді. Цикл -бүл материалдық өлемнің ерекше, әмбебап және абсолюттік қүра-мы. Циклдың күрылымын бір-біріне эсер ететін екі қарама-қарсы материалдык объектілер қүрайды. Айталык, әлемде бір-біріне эсер ететін екі ғана объект болады. Әсердің күші жоне қарсы эсер күші осы объектілерде орналасқан, бірак олардың батыттары карама-карсы болады. Осы озара эсер ететін циклдың күрылымында объект өзінің 
қарама-қарсысына айналады, сонан кейін озіне кайта оралады. Эсер күшінің және қарсы эсер күшінің сомасы абсолюттік көлемі жағынан озара әсердің олшемі болып табылады. Егер өзарада әсерде әсердің күші осетін болса онда олшем өзгермеу үшін карсы эсер азаяды (мүлде жоғалып кетпейді). Ал алдымен қоры-тындылаушы оң күш өседі, содан кейін ол максимумға жеткен соң азая бастайды. (16.1. сурет) 

16.1. Сур. Озара осер ететін циклдың қорытындылаушы күшінің озгеруі. Міне, жалпылама циклдың жалпы әлемнің біріншілік негізі болмысыньщ, соның ішінде, экономика олемінің біріншілік негізі болмысынын философиялык түрі осындай болады. Циклдык олемнің бірінішілік негізі деген идея коне Гдецдя жоне коне Қытай доуірінен бері, әсіресе кытайлык даостар 256 



енбектерінен, мәлім болатын. Циклдықтардың мәселелері осыдан мындаған жылдар бүрын философтардың назарынан тыс қалмаса, экономистер осы мәселеге XIX ғ. бас кезінде көңіл аудара баста-ган. Ж.Сисмонди, К.Робертустың, Т.Мальтустың еңбектерінде эко-номикадағы дағдарыстар және циклдық қүбылыстар зерттеле бас-таган. Айта кететін бір жағдай, бүл цикл және дағдарыс мәселелерімен кобінесе экономикалык ой-пікір ағымдардан шеттеу түрған ба-ғыттардың окілдері айналыскан. Ордодокстык экономистер цикл-мен даму идеясын Сэйдің заңына карсы келеді деп (Сэй заңы бойынша сүраныс кашан болмасын үсыныска тең болады) мойын-дамаған. Сондықтан коне классиктер (А.Смит, Д.Рикардо, Дж. Милль, А.Маршалл) циклмен айналысканның озінде, оны жеке-ленген, тез отетін, уақытша қүбылыс деп түсінген.Оның үстіне А.Смит пен Д.Рикардо экономикалык циклды көріп, оган куә болған емес. К.Маркс 1818-1883 жж. дағдарыс пен цикл проблемаларына оте елеулі назар аударып зерттеген. Ол циклдың бірінен біріне алмасатын торт фазасы болады дейді: дағдырыс, тоқырау, жандану, орлеу (16.2. Сур.) Марксизм үзақтығы 7-12 жылдың тек өнеркәсіптік циклмен айналысқан. 

16.2 Сур. Онеркәсіптік цикл жоне оның фазалары. Осы суретте I кесінді — дагдарыс фазасын. II — тоқырау фазасын, III - жандану фазасын жоне IV — орлеу фазасын сипат-тайды. Кейбір осы замандық зерттеушілер тек екі фазаны атайды: рецессия жоне орлеу. Дагдарыс тауарлардың артык өндірілуі, несиенің азаюы жоне ссуда процентінің жоғарылауы аркылы көрінеді. Бул жағдай пай-даны азайтады жоне ондірісті томендетеді; банктік берешектерді осіреді, банктік қүлдырауға және экономиканың баска сферала-рындағы косіпорындардың банкрот болуына океледі. 17-2303 257 



Дағдарыс тоқыраумен алмасады. Өндіріс төмендеуін қояды бірақ оспейді де. Артық тауарлар тарайды, бірақ сауданың жағдайы мәз емес. Процентгік норма барынша томендейді. Бірақ, бірте-бірте «осу нүктелері» пайда бола бастайды, жандану басталады. Нарық -тың жаңа жатдайына бейімделген кэсіпорындар тауардың ондірісін кобеитеді, жаңа ондірістік күрылыс оседі, пайда, қарыз проценті жалақы котеріледі жоне орлеу фазасы басталады. Өсу дағдарыстыц алдындағы ең жоғары нүктеден артады, ондіріс кеңейе түседі жүмыспен қамту, тауарлық сүраныс, багалар, процент нормасы оседі. Ьірақ, бірте-бірте ондіріс колемі жаңадан толемге қабілеггі сүраныстан арта бастайды, нарык тауарлар жоне қызметтермен асыра толтырылады, сойтіп, жаңа онеркосіптік цикл басталады. Осы заманда АҚШ-да пайда болган терминология бойынша (осы терминология кең колданылады) циклга жататын фазалар былаи аталады: шыц (пик, бум), қысқару (рецессия, қүлдырау) түп (депрессия, тоқырау), жандану (кецею). XX г. 50-ші жылдарына дейін дагдарыс кезінде толем қабілеті бар сүраныстың томендеуімен байланысты, бага жалпылама кемитін жоне жүмыссыздық осетін еді. Қазір экономиканың монополистік секторы, мемлекеттщ қолдауына сүйеніп, бағаны бүрынғы дэре-жеде үстап қалганымен катар, оны сирек емес жағдайда осіреді Ондірістщ осындай қүлдырауы инфляция болып түрған жағдайда стагфляция деп аталады. Экономикалык конъюнктураны сипаттау үшін бірнеше стати-стикалык корсеткіштер колданылады (ІҮО, жүмыссыздық дәрежесі жеке табыстар, онеркәсіп онімі т.б.). Циклдыц козгалысында эко-номикалык параметр белгісінің озгеруіне байланысты, олар проциклдік, контрциклдік жоне ациклдікке болып болінеді. Проциклдік параметрлер жандану фазасында оседі, ал қүлды-рау фазасында - томендейді (ондірістік қуаггардың қолданылуы акша массасының афегаттары, бағаның жалпы дорежесі корпора-циялардың пайдасы). Контрциклдік озгермелілер деи мағынасы қүлдырау кезінде жогарьшап, ал жаңдануда - томендейгін (жүмыссыздыктьщ дәрежесі банкроттың саны, дайын онімнің запасы) корсеткіштер аталады Ациклдікке динамикасы экономикалык циклдыц фазаларымен (мы-салы, экспорт колемі) сай келмейтін параметрлер жатады. Экономикалык параметрлер үш типке болінеді - озгыш, кешігуші жоне сәйкестік. Озгыштар максимум немесе минимумға пиктің немесе ен томенгі нүкгеге жетудіц алдында жетеді (бүл- запастағы озгерістер, ақша массасының озгеруі жоне т.б.). 258/ 



Квшігушілер максимум немесе минимумға (жүмысшылар саны-ның, жалақының, үлес шыгындарының жэне т.е.) пик немесе ең томенгі нүктеден кейін жетеді. Сәйкес келуші параметрлер экономикалык белсенділіктің озгеруіне байланысты өзгеріп отырады (ІҮӨ, инфляция дорежесі, өнеркәсіп онімі және т.е.). Бүгін статистиктер мен экономистер экономикалык конъюн-ктураны нақты болжай алмайды, олар тек оның жалпы тенденция-сын аныктай алады. Біріншіден, осіресе экономикада түраксыздык жок жоне саяси кайшылыктар шиеленіскен кезендерде барлык факторлармен есеп-тесу киындай түседі. Екіншіден, үлттық экономикаға коршаған халықаралық жағдай елеулі эсер етеді. Үшіншідеп, тенденция дүрыс белгіленген болса да, фазалардың накты отетін уақытын алдын ала атап айту жоне экономикалык саясатты қажет мерзімде озгерту жеңілге түспейді. Төртіншіден, косіпкерлердің орекеттері конъюнктураның үнам-сыз ауыткуларын одан орі күшейте түсуі мүмкін. 16.2. Дағдарыстардың классификациясы жоне олардыц әлсін-әлсін болып түруы. Аграрлык және күрылымдык дағдарыстар. Осы замандагы коғамдық ғылымға циклдыктың 1380 артық типі молім. 16.1. кестеде жиі аталатын алтауы келтірілген. Экономика кобінесе осылардың алғашкы тортеуімен айналысады. К е с т е 16.1 Типі Циклдың үзақтығы Басты ерекшелер 
Китчиндік 2-4 жыл Запастын көлемі ІҮӨ, инфляцияның, жүмыспен қамтудың ауыткуы, тауарлық циклдар Жуглардық 7-12 жыл Иивестициялык цикл ІҮӨ, инфляцияныц және жүмыспен қамтудыц ауытқуы Кузнецтік 16-25 жыл Табыс, иммиграция, түрмыс-үй күрылы-сы, жиынтык сүраныс, табыс Кондратье втік 40-60 жыл Техникалык прогресс, күрылымдык езгерістер Форрестердік 200 жыл Энергия және материаддар Тоффлердік 1000-2000 жыл Өркенисттсрдін дамуы 
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Жуглардың цикядері Бастапқыда экономикалық ғылым 7-12 жылдық циклді, соңы-нан Жуглардікі деп беліп қараған. Осы циклдің басқаша а т а р ы аз емес: "бизнес-цикл", "онеркәсіптік цикл", "орташа цикл" "үлкен Ц И К Л . Бірінші онеркәсіптік цикл 1825 ж. Англияда болды. Осы кезде машиналық өндіріс металлургияда, машина жасауда жэне бас-ка жетекші салаларда билік жүргізуге кіріскен болатын. 1836 ж дагдарыс Англияда басталып, соңынан АҚШ-қа ауыскан 1847-1848 жж. датдарыс АҚШ - т а басталтан, соңынан бірнеше һуропалық елдерте тараган. Осы дагдарысты мэн жагынан Караган-да бірінші олемдік онеркәсіптік дагдарыс деп атауга болады Осы-дан сон ретімен 1857 жоне 1866 жж. дагдарыстар келеді. 1873 ж дагдарыс оте терең қи ы н болды деуге болады. Егер XIX г өнеркәсіптік цикл 10-12 жылга созылса, XX г. оның үзактыгы 7-9 жоне одан да аз жылга жетті. 1882, 1890, 1900, 1907 жж. дагдарыс-тар. Экономикага оте үлкен шыгындар экелген 1920-1921, 1929-)ооо 1 9 3 7 - 1 9 3 8 ж ж - экономикалык дагдарыстар. Осылардың ішінен 1929-1933 жж. "Ұлы депрессияны" жеке атап откен жон, ойткені ол ондірісті оте терең жэне үзақ мерзім бойы қүлдыратты' , о , о Е ™ д Ү н и е ж Ү з і л і к согыстан кейін онеркәсіптік дагдарыстар 1948-1949, 1953-1954, 1957-1958, 1960-1961, 1969-1970, 1973 1974 1981-1982 жж. болды, эсір^се 70-ші жылдардың ортасындагылар коп шыгындар әкелді. 7-12 жылдык цикл К. Жуглардікі (1819-1905 жж.) деп, оның Франциядагы, Улыбританиядагы жоне АҚШ-гы онеркосіптік ауыт-
қулардың табигатын зертгеуге косқан үлкен үлесі үшін аталды Осы зерттеу процент молшерлемесініц ауыткуларына фундаменталдық талдау жүргізілуіне негізделген болатын. Соңынан айқындалдьг осы ауытқулар инвестициялардың циклдарымен бірте келіп отырды ал соңгылар оз кезегімен ЖҮО-нің , инфляцияның және жүмысты болудің өзгерістерін тудыруга түрткі болды. Китчиннің циклдері (запастар ңиклдері) Китчин (1926 ж.) тауарлық запастар қозгалысындагы қаржы шоттары мен сату багасын талдау негізінде, өзініц назарын, үзын-дыгы 2-ден 4 жылга дейін болатын, қысқа толқындарды зерттеуге аударган. 
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Кузнецтің циклдері 1930-шы жылдары АҚШ-та "құрылыстық цикл" деп аталатын зерттеулер пайда бола бастады. Кейбір аналитиктер тұрғын үй күры-лысының жыддык колемінің алғашкы статистикалык индексін жа-сап мынадай жағдайға тап болган: осы индекстерде бірінен сон бірі келіп отыратын жылдам осудің жоне терең қүлдыраудың немесе токыраудың ұзақ интервалы болатындыгына. Осымен байланысты, жиырма жылдық ауытқуларды белгілейтін, "күрылыстык цикл" деген термин пайда болады. 1946 ж. С. Кузнец (1901-1985 жж.) "Үлттык табыс" деп атала-тын еңбегінде мынадай қорытындыға келеді: үлттық табыстың, түты-нушылық шығындардың, ондірістік жабдықтарға сол сияқты ғима-раттарға, күрылыстарға жасалған жалпы и н в е с т и ц и я л а р д ы ң көрсеткіштері өзара байланысты жиырма жылдық ауыткулардың бар екенін айкындайды жэне курылыста осы ауытқулардың амплитуда-сы салыстырмалы ең үлкен болады. Кузнецтің еңбегі жарык, корген-нен кейін іс жүзінде "қүрылыстык цикл" деген термин қолданылу-дан шығады, бұнын орнын "үзын ауытқулар" деген термин басады. 1955 ж. американдық зерттеушінің еңбегіне лайыкты баға беріліп, Кондратьевтің "үзын толкындарынан" өзгеше, "қүрылыстық цикл" "Кузнецтіц циклі" деп аталсын деген шешімге келді зерттеушілер. 1968 ж. американдык ғалым М. Абрамович 20 жылдык ауытку-ларга: табыс - иммиграция — түргын үй күрылысы — ж и ы н т ық сүраныс — табыс (ЖҮӨ-нің немесе тауар массасыныц осуі, халык-тың келуін және тауарлардың кобеюін ынталандырады, бүл инвес-тицияларды жылдамдатады, осьщан кейін керісінше процесс жүреді). Кондратьевтің циклдері "Үзын толқындар" теориясына орыс ғалымы Н.Д. Кондратьевтің (1892-1938 жж.) үлесі ең зор деуге болады. Өзінің еңбектерінде ол зерттеулерінің нәтижелерін корсетеді - дамыган елдердегі 1770-1926 жж. т а у а р л ы к б а г а л а р ы н ы ң и н д е к с і н і ң , п р о ц е н т т і ң мөлшерлемелерінің, рентаның, жалақының, онімнің маңызды түрлерінің, ондірісінің жоне т.б. динамикасының. "Үлкен" орлеудің (осудің) басталуын Кондратьев ондіріске жаңа технологияның жап-пай енгізілуімен, олемдік шаруашылыкка жаңа елдерді тартумен, алтын өндіру колемінің озгерістерімен байланыстырады. Осымен бірге орлеудің жалпы корінісі былай сипатталады: техникалык жа-
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ңартпалардьщ енгізілуі инвестициялык процестің кеңеюімен қатар жүріп отырады, бүл өз кезегімен бағаның өсуіне ат салысатын, ондірісті және сүранысты ынталандырады. Осы кезеңде жүмыссыз-д ық томендейді, жалақы және еңбек өнімділігі өседі. Осы процес-тер бүкіл экономикага тарайды, адамдардың түрмыс жатдайын озгертеді. Бастапқы кезендерде экономикалық өсуте қосымша дем беруші рөлін жертілікті шағын сотыстар атқара алады. Циклдық өрлеудің дамуына сәйкес сотыстардың күйрету күші осе түседі. Әлеуметтік күйзелудің кобі "үлкен" орлеудің соңына, циклдің төменгі нүктесіне келеді. М о л ш ы л ық болып түртан жагдайда жекелеген тауардың жетімсіздітінің басталуы, табыстардың бөлініс қүрылымдарының озгерістері, өвдірістік шытындардың осуі, пайданың өсуінің төмендеуі жэне т.б. экономиканың үлкен циклдың жотарты нүктесіне жа-
қындап қалғанын дәлелдейді. Бүгін стагфляция деп аталатын ситу-ация пайда болды. Өрлеу қүралының томендеуінің себептері әр түрлі болады. Біреулер оны түтыну нормасының елеулі осуімен байланыстырады, басқалар - ақшаның сатып алу қабілетінің өзгеруімен, үшіншілер "шыңта жетуді" откен жылдарда жасалған ірі жаңартпалардың нотижесінде ондірілген оиімдер мен салалардың өміршеңдік кезеңімен байланыстырады. "Үлкен" орлеудің әрбірінен соң шамамен мерзімі қысқа кезең келеді, бүнда экономика келе жатқан үзақ мерзімді қүлдырауға дайыңдық жүргізеді деуге болады, ал осымен бірге оте жақсы даму-дың корінісі сақталады: адамдардың бүрынтыша үміті өте зор, бір-бірінен қарызта алу ешқандай қиындық тудырмайды. Ал шынжағ -дай, нақты ситуация басқаша болғандықтан, борыштардың ретсіз кобеюі, аяқ асты күлдырау тудырып, күтпеген жақтан кауіп океледі. Осы жағдай бүлжымай туады жоне бүган себепші - ойламаған, кездейсок, маңызы елеусіз оқиға болуы мүмкін. Бүрыннан жинақ -талтан қайшылықтар бетке шытады: ондірістік қуаттардың артып кеткені айкындалады, косіпорындары жаппай жойыла түседі, жүмыс-сыздық оседі, бата қүлдырайды. Кондратьев ауыл шаруашылытының депрессивтік болмысына ерекше назар аударады, ойткені ол бүны үзақ мерзімдік қүлдырау-дың басты себебі (кедергісі) деп есептейді. Бірінші - үлкен циклдың орлеуін Кондратьев Англиядағы онеркосіптік революциямен байланыстырады, екіншіні - темір жол 2 6 2 / 



көлігінің дамуымен, үшіншіні - электр қуатының, телефонный, радионың енгізілуімен, төртіншіні - автомобиль өндірісімен. Бесінші циклді осы күнгі зерттеушілер электрониканың, ген инженериясы-ның, микропроцессорлардың дамуымен байланыстырады. Кобінесе үзын толқындардың төменде келтірілген бесеуі жиі аталады. Осы замандагы зертгеушілер Кондратьевтің толқындары бірінші мыңжылдықтың соңында, екіншінің басында Қытайда жаратылған, содан кейін Үлы жібек жолының бойымен Италияға жеткен дейді. Осыдан кейін қарқын алып XV ғасырда мүхитаралық сауда - бунда билік ететін Нидерланды, Португалия жоне Испания болатын -нығайтуына сәйкес, жетілген кемелденген дорежеге котеріледі. Аме-рикандық зерттеушілер Дж. Модельски жоне У. Томпсон олемдік оркениетінің томендегі бес үзын толқындарын боліп атайды 930-990-1060-1120-1190-1250-1300-1350-1430-1494-1540-1580-

Қүрылым жагынан аграрлық жоне басқа да салалық дагдарыс-тар болады. Олар барлық экономикалык жүйені емес, тек жеке салаларды - ауыл шаруашылығын, энергетиканы, ауыр өнеркәсіпті жоне т.б. қамтиды. Қүрылымдық дагдарыстар салыстырмалы жа-гынан өндіру кем немесе артық болу түрінде корінеді, олар жалпы онеркосіптік дагдарыспен катар жүруі мүмкін немесе онымен сәйкес келмейді. .Аграрлык дагдарыстар одетте табиғи факторлардың әсерімен nartfia болуы мүмкін, олардын болуына еңбекті үйымдастырудың кемшіліктері ат салысады, техникалык жақтан артта калу, жерді 263/ 



пайдалану мен оны иемдену жүйелерінің кемшіліктері. Аграрлык дағдарыстарға үзақ мерзімдік және ациклдық тон болады. 16.3. Цикл концепцияларының ерекшеліктері. Цикл теориясының баршага үнамды классификациясы осы күнге дейін жасалған жоқ . Аз емес зиялы теоретиктер жасаған классифи-кация 16-шы кестеде корсетілген. 
Цикл теориясының классификациясы к е с т е 16.2 

Роберт А. Гордон Готфрид Хаберлер Алвин X. Хансен Вислей К.Митчел 1. "Баға-шыгындар" 
қатынастарының өзге-рістеріне жоне күтім-дердегі өзгерістерге назар аударатын тео риялар. 2. Ақша табигатына негізделген теориялар. 3. Жинақтау мен инвестициялардың роліне мои беретін те-ориялар: а) капитал тапшы-лығыныц теориялары; б) инвестициялық мүмкіндіктер теория-лары; в) түпкі өнімге ин-вестициялардың осер етуіне мон беретін те-ориялар. 4. Аграрлық жоне метеорологиялық тео-риялар. 

1. Таза монета-р и с т теория. 2. Артык қорла-ну теориялары: а) акшалай ар-тык инвестиция-лар; б) акшалай емес артык инвести-циялар; в) акселератор теориялары. 3. Шыгындар-дын колденең дис-пропорциялардын жоне озара бере-шектердің озгеріс-тері. 4. Кем түтыну теориялары. 5. Психология-лык теориялар. 6. Ауыл шаруа-шылык дакылда-рының тусімдігі теориялары. 

1. Жиынтык сүраныс теорияла-ры. 2. Сенім жоне несие. 3. Артык инвес-тиция жасау: а) монетарлық; б) монетарлық емес. 4. Акшалай тепе-теңдік еместік. 5. Импульстар-дың тарауы. 6. Ауыл шаруа-шылығы. 

1. Ауа райы. 2. Болжамсыз-дык. 3. Іскерлік ше-шім кабылдау-дагы эмоционал-дық фактор. 4. Инновация-лар. 5. Жинактар жоне инвестици-ялар. 6. Қүрылыс жү-мыстары. 7. Жалпы артык ондіру. 8. Банктік опе-рациялар. 9. Ондіріс жоне акша табыстары-ның ағыны. 10. Пайда табуга салыну. 
Сыртқы факторлар теориялары Осы багыттың негізін қалаушы ағылшын экономисі У.С. Дже-вонс (1835-1882 жж.). Бүл экономикалык циклді 11-жылдык күннің белсенділік циклімен байланыстырады. Осының еңбектерінде күн 264 



табының астыктың түсіміне, оның бағасына әсері жоне сауда циклі зерттеледі. Джевонс күннің белсенділік циклін кобінесе ауыл шаруашы-лығымен және саудамен б а й л а н ы с т ы р а д ы . Б ү н ы ң оріптестері күн д и к л і н і ң әсері барлық э к о н о м и к а ғ а тарайды деді. Осылай Х.С. Джевонс (баласы) күн циклін жүмысты болудың ауытқулары-мен байланыстырады, ал Х.М. Mop күн белсенділігініц жалпы эко-номикалык теориясын жасады. Жапониялық экономист Симанака Юдзи 1885-1984 жж. Жапо-нияның циклмен дамуын зерттеді. Бүньщ зерттеуі бойынша, осы мерзімде 11 -жылдык тоғыз күн циклдары болды, бүлар Жуглардың циклдарына сойкес болды. Симанака айтуы бойынша Кузнецтің циклі күннің екі цикліне (22-жылға) тең, Кондратьевтін циклі — күннің бес цикліне (55-жылға). Троцкийдің жоне осы замандагы "неомарксистер " теориясы 1921 ж. Jl. Троцкий озінің үзын толкындар теориясын үсынды. Оның айтуы бойынша, үзын толкындар капитализмнің тез немесе баяу дамуының тарихи кезендері болып табылады жоне ол 1781-1921 жылдарды бес эр түрлі кезеңге болді. Үзын толкындар эконо-микалык жүйеге имманентті емес, оларды дүниеге экзогендік циклдік емес факторлар океледі: таптык күрестің күшеюі жоне босендеуі. Таза монетарлық теория Бүның басты окілі ағылшын экономисі Р. Хоутри (1879-1975 жж.). Осы теория бойынша, цикл - бүл акша инфляциясы мен дефляци-янын шағын масштабтағы тура кошірмесі. Депрессия айналыс күрал-дарының сомасының азаюының аркасында түтынушылык шығын-дардың томендеуімен туындайды жоне ол акша айналысының кыс-
қаруымен күшейеді. Баска жақтан, жандану фазасы кезеңінде ин-фляциялық процестер басым болады. Егер акша ағынын түрақтан-дыру мүмкін болса, онда экономикалык белсенділіктің ауытқулары жойылар еді. Бірақ бул болмайды, ойткені акша жүйесіне түрақ -сыздык тон болады. Артық қорлану теориясы Осы теорияның басты моселесі — ол тутыну тауарларын ондіретін салаларға карағанда, ондірістік тауарларды шығаратын салалардың 265/ 



тым артык дамуы: ондірістік тауарлар жасайтын салалар экономи-калык циклдің ықпалына, күнделікті сүраныс тауарларын өндіретін салаларга Караганда, кобірек үшырап отырады. Циклдің жоғарылау фазасы кезеңінде ондірістік бағытгалған тауарлардың шығарылымы өседі, циклдің төмендеу фазасы кезеңінде қыска мерзімді қолданы-латын тауарлардың ондірісінің қысқаруынан да елеулі шапшан томендейді. Осы ситуация, теоретикгер бойынша, орлеу фазасы кезінде пайда оолатын, күшті диспропорцияның симптомы болып табылады Ка-питал сіңіргші тауарлар ондіретін салалар тым артық (салыстырма-лы) даму алады. Сөйтіп, ақшаның жабайы жетімсіздігі емес өндіріс 
қүрылымындағы накты диспропорциялар дагдарыстың себебі. Кем ту тыну теориясы Осы теорияның негізін қалаушы швейцариялық экономист Ж. Сисмонди (1773-1842 жж.). Бүнда "кем түтыну" термині "тым артық жинактау" мағынасында пайдаланылады. Депрессияны дүниеге экелетін - ол агымдагы табыстыц тым үлкен болшегінің жинақта-луы жоне онын тым аз бөлшегінің түтынулык тауарларга жүмса-луы. Жеке адамдар мен компаниялардың оздерінің еркімен жасай-тын жинақтары өндіріс пен өткізудің арасындагы тендікті бүзады I ым артық жинақтаудың себебі - табысты бөлудегі тецціктіц бол-мауы. Жинактыц басым кобі ірі табыс алушыларга келеді Егер жалақының дәрежесін котеру мүмкін болса және осымен бірге үлттык табысты осыдан горі біркалыпты болу мүмкін болса онда жинактың үлесі қауіп әкелетіндей үлкен болмас еді. Циклдің марксистік теориясы Марксистердің айтуы бойынша, циклдіктің мүмкіндігі (капи-тализмде), сатып алу - сатудың ажыратылганында ақш а н ы ң айыр-бас күралы жоне толем қүралы функцияларынан жабайы тауар ондірісінде пайда болады. Бірақ осы мүмкіндік дамудың тек белгілі сатысында - машиналық кезенде, ақиқатка айналады. Экономикалык дагдарыстар капитализмнің негізгі қайшылыгы деп аталатын - өндірістің когамдық сипатымен жоне осы ондірістің нотижесін иемденудің жекекапиталистік формасының арасындагы к а и ш ы л ықп е н жаратылады. Капиталдын қорлануы, өндіргіш күштердщ дамуы ондірістің қогамдасуын жогарылатады: капитал-дын шогырлануы және орталықтануы, индустриялык орталықтар мен ірі капиталистік косіпорындарының калыптасуы. Когамдык 2 6 6 / 



енбек бөлінісі терендейді, экономикалык байланыстар кеңейеді, сыртқа және ішке. Онімдер коп миллион жүмыскерлердін еңбегінің нотижесіне айналады. Ал осы онімдердің барлығының иемденуі жекекапиталистік болып кала береді. Марксизм теориясында аграрлык дагдарыстар капиталистік даг-дарыстың ерекше корінісі болып табылады. Олардың себебі ортак: капитализмнің негізгі кайшылыгы, бірак кейбір ерекшеліктер бар: • жерге шаруашылык объекті ретінде монополияның болуы; • аграрлык секторда бага белгіленудің ерекшеліктері; • табиғи фактордың осері; • ауыл шаруашылыгының даму дорежесінің онеркосіптігінен томен болуы. Осымен байланысты аграрлык дагдарыстардьщ мерзімі үзак болады жоне оларга дүркін-дүркіндік тон емес. Марксистер аграр-лык дагдарыстардьщ оте ірі үшеуін атайды: 1875-1896, 1920-1936 жоне 1948-1965 жж. Неоюгассиктер жэне неокейнсшілер қиклдік ауытқулар механизмі туралы Неоклассиктер мен неокейнсшілерде циклдік механизмнің фун-даменталдык себебіне, оздері кезегімен осы бейімделудің осерімен жоне оның барысында озгеретін. капитал запасыныц ондіріс шарт-тарына үйлесу процесін жатқызады. Жыл сайын үдайы ондірілетін ("агынның") колемімен, бір жактан жоне оның осы мезгілге дейінгі жинақталган запасының арасында "небір" немесе тепе-тендік про-порция бар деп жорамал жасалады. Осы тепе-тендік пропорция бүзыл-маганша, циклдік ауыткулардың болуы мүмкін емес. Егер де бүлар бола калган болса, онда бүл накты агын/запас пропорцияның озінің калыпты шамасынан бір жакка немесе баска жаққа ауыткыганы болады. Бүл ауытқулар ондірістің де, капиталдың да ауытқуы болып табылады. Капиталмен реттеу оңтайландыру бунда алыстап колдан шыгып бара жатқан максат коздейді — үдайы ондірістін жыл сайын болатын шамасымен салыстырганда, "калыпты" шамага жету. Цикл теориясының неоклассикалык жоне неокейнстік багыт-тарының айырмашылыгы агын/запас пропорциянын сипаты мен с е б е п т е р і т у р а л ы с ү р а к к а ж а у а п б е р у м е н а й к ы н д а л а д ы . Неокейнсшілер аталган пропорциядагы озгерістерге белсенді қаты-сатын запастың қозгалысы дейді, ал неоклассиктер біріншілікті агынга береді. 267/ 



Кеинстік багыттың басында Дж. Кейнс, Дж. Хикс, П. Саму-эльсон, Э. Хансен жоне т.б. болды, неокейнсшілердіц негізгі гипо-тезасы: косіпкерлердің нақты капиталын К оның теңсалмакты дәрежес імен K q теңестіруге тырысуы. Осы б а р л ық циклдік механизмді әрекетгендіретін ең басты біріншілік себеп. Неокейнсшілер үшін капиталдын тең салмақты дәрежесі "оптималдык" шама К капиталының экономикалык агенттері үшін "үнатымдылыты" оныц К капиталдын накты дәрежесін озіне тартып алута қабілеттілігі. Циклдің неоюіассикалық концепциясы Бүгінгі күнге дейін нео-классиктер дағдарыстардьщ зандылык болыгі түрақты кайталанып түруын жоққа шығаратын. Бүны олар сыртқы түрткіштердің экек-тикалық жиынтығымен дәлелдейтін. Неокейнсшілер сияқты, циклдің мәні "қалыпты" немесе теңсалмақты атын/запас пропорциясының бүзылуымен сипатталтан. Бірақ неокейнсшілдік теориядан озгеше, (бүнда теңсалмақты пропорция сонымен бірге экономикалык аген-ттер үшін үнамды, сондыктан бүлардың тортібін белгілейтін деп есептелінеді). Неоклассиктер тепе-тендікті ерекше озіне тарту күші бар қүбылыс деп есептемейді. Тепе-теңдік, бүлардың айтуы бойын-ша, экономикалык даму барысында, басқа маңызы жоғары біріншілік факторлардың озара эсер етуінің нэтижесінде пайда болады немесе жоталады. Неоклассиктер капиталдын корлануының тікелей себебіне пай-даны жаткызады. Үнамды к о н е нақты капиталдың бір-бірінен ал-шақтатылуы туралы мәселе котерілмейді. Осы идеялар Дж. Хикс жоне Дж. Дозенберридің еңбектерінде корсетіледі. Экономиканың козғалысының толкын түрлілігінің ба-сты себебі, ол нақты жүмыспен камтылудың L оның тепе-тендік магынасынан Lq ауытқуы. Циклдің психологиялық теориясы Психологиялык теориялардың дамуынан үш бағыттар барын боліп айтуга болады. Бірінші багыт ХІХ-ХХ тг. тогысуында дүниеге келген. Бүның корнекті окілдері У. Джевонс жоне В. Парето (1848-1923 жж.) циклдік ауытқулардың жаратылуындагы басты рөлді тауар нарык-тарындагы жэне кор биржасындағы косіпкерлердің операциялары-ның алып-сатарлық мотивтерімен байланыстырады, яғни баганың жоне күнды қатаздардың батамының одан әрі өсу күтімдерінің мотивтерімен. Осы жағдайда бумта бастапқы импульсті стихиялы 268 



пайда болған - оптимистік коңіл-жай береді. Банкілік несиені кең пайдалануға негізделген, сұранысты алып-сатарлықпен жанданды-ру, экономиканы тепе-тендік траекториядан тайдыратын, өндірістің дәлелсіз өсуіне әкеледі. Бул, ссуда процентінің мөлшерлемесінің өсуінің және бағаның өсу тенденциясында байқала бастаған өзгерістердің пайда болуының нэтижесінде тоқталады. Дағдарыс үрейленудің оріс алып келе жат-
қан банкротгықтың нотижесі екендігі белгіленеді. Күйзелтетін даг-дарыс үзақ мерзімге созылып кететін депрессияға әкеледі, бүдан экономиканы процент молшерлемесінің томендеуі қүткара алады. Циклдің психологиялық теориясының екіниіі багыты XX ғ. 20-30-шы жылдары пайда болған жоне ол А. Пигудың (1877-1959 жж.), жартылай Дж. М. Кейнстің теориясымен байланысты. Осы концеп-цияның авторлары басты себепті ондірушілердің бытыраған жагдай-ында жасалатын ондірістік капитал салымының ерекшелігінен іздестіреді. Экономикалык субъектің қасиеттерінен экономиканың циклдік ауытқуларын шығаратын теорияның ушінші турі Р. Лукастың эко-номикалык циклдің тепе-тендік теориясы. Бул теория ондіріс мүшелерінің психологиясының нақты ерекшеліктерін талдауға негізделмейді. Бунда басты ролді шаруашылык, субъектерінің тәртібі және олардың экономикалык, информацияны қабылдауының ерекшеліктері туралы гипотеза атқарады. Тепе-тендік теорияның басты, орталык идеясы - ол ақшалай талыксытпалармен байланысты (ақша массасының күтпеген осуі жоне осымен байланысты бағалардың осуі) акселерациялык механизмнің озара осері. Осы заманда циклдіктің математикалык үлгілері де қолданыла-ды. Бүлардың негізін негізгі капиталға инвестициялар теориясы жоне айналыс корларына инвестициялар теориясы курады. 16.4. Циклдер мәселелеріне козкарастар. Қазакетандағы экономикалык дагдарыстардьщ (XX ғ. 80-90 жж.) ерекшеліктері. Осы күні циклдің біртутас теориясы олі жок деуге болады. Экономистердің біркатары экономиканың циклмен дамуы мүмкін екендігінің озін жокка шығарады. Әдетге, булардың кагарына кобінесе неоютассикалық жоне монегарлык мекгептердің жактаушылары жатады. Осы экономистер оңгімені кездейсок экзогендік факторлар жиын-тығы тудыратын циклдік емес (цикл деген түракты турде мезгіл-мезгіл қайталанып келіп отыратын кезендер болуын талап етеді), циюіге катысы жок ауыткулар туралы болғанын жон дейді. 269/ 



Осындай жағдайда, циклдіктің К.Маркстік өнеркәсіптік циклін мақүддап, циклмен дамудың барлық басқа типтерін жоққа шығара-тын, ортодокстық марксистердің көзқарастарының орны ерекше деуге болады. Марксистер онеркәсіптік цикл теориясын тек к а п и т а л и с т формацияга жатқызады, ал социализмде даму жос-парльілык-гіропорционалдык заңта сәйкес, орлеп жүріп отырады Ьтер неоклассик Вшіьрас (Сэй) тепе-тецдік заңын ақиқат деп циклмен дамуды мойындамаса, марксистер тап жоқ қотамда қүлды-рау мүмюн емес, даму тек орлеп жүріп отырады деп, социализмде циклмен дамудыц болуын ж о к к а шыгарады. Ал э к о н о м и к а н ы ң ц и к л м е н д а м у ы н м о й ы н д а й т ы н экономистердщ оздершіц арасында циклдыц табиғаты туралы бірлік жок. Жалпы келгенде циклмен даму туралы үш түжырым орын алып отыр: экзогендік, эндогендік жоне эклектикалық . Экзотендік батытты жақтаушылар циклмен дамуды тек сырт-кы себептермен байланыстырады, эндогендіктіц жактаушылары -шла зандылықтармен долелдеуі кажет деп түсінеді. Ал эклектиктер аталтан екі батыггардағы рационалдық түжырымдарды айқындап біріктірген дүрыс дейді. Отандык экономистердің кобі Қазақстандағы экономикалык датдарысты әдеттегі циклдер теориясы арқылы долелдеуге мүмкін еместігін мойындайды. КСРО-да экономикалык осу қарқыны-ның томендеуі XX ғ. 70-ж. екінші жартысынан бастап байкалған Оиткені елді баскарушылар бүрынтыша ауыр жоне шығарушы онеркосіптщ шапшац дамуын қолдап, ресурс пен қуат үнемдейтін салаларға жэне жоғары технологиядық ондіріске жетімсіз назар аударды. Елдщ экономикалык дамуыныц босеңдеуіне нарықтық катынастармен есептеспеу жоне меншіктщ мемлекетгік формала-рын колдау елеулі эсер етті. Ал үлттық экономиканың нағыз күлдырауына 1991 ж. кейін жүргізілген «ес таныту терапиясы» әкелш соқты. Осы жағдай онеркәсіптің барлық салаларын жаппай 
қүлдыратты. Осы мәселе туралы отандық экономистердің козқарастарын екі ірі топка болуге болады: радикал-либералдарга және градулис-тер-копсервативтер (gradual-бірте-бірте). Радикал-либералдар экономикада жэне барлық коғамда тез батыл жүргізілетін жүйелік, институционалдык озгерістер жүргізуді' мемлекеттік-оміршіл-болу күрылымдарын жоюды талап етеді Олар осы жатдаида монетарлық концепцияларды мақүлдайды: алдымен оағаны ыртақтандыру, баға жүйесін күру. Бүл ондірушілер мен түтынушыларға канша ондіру керек, не сатып алау керек, ондіріс пен түтынудыц тшмділігі критершне сойкес ресурстарды кандай бағытта қолдану керектігі турады мәлімет жеткізеді. Монетаристер 



акша массасын, мемлекетгік несие мен субсидияларды қатал ретгеуді бюджет тапшылығы инфляцияның маңызды себебін төмендетуді немесе мүлде жоюды талап етеді. Қаржылық турактылык дағда-рысқа карсы саясатпен салыстырғанда алғашқы (біріншілік) сипат-та болады деген тужырым осыған байланысты пайдаланылады «Экономикалык ой-пікірдің осы бағыты үсынған «ес таныту терапиясы» маңызды үш қурамнан турады: біржолғы бағаның ырғактануынан, катал несие-ақша саясатынан, қарқынды жаппай жекешелендіруден. Радикалдык либералдар Қазақстанда токыраудың созылып кеткендіпн реформаның радикаддық дореженің жетімсіз болуынан деп дәледцейді. у Градуалистер-консерваторлардың позициясы бұған нақты қара-ма-карсылықта деуге болады. Олар нарыққа бүрынғы қүрылымдар-дьщ кобін сақтап, бірте-бірте үлкен сақгақпен асықпай кошу кажеггіпн талап етеді. Бүлар кобінесе кейнстік концепцияға сүйене отырып мемлекетпң экономикаға үлкен жауапкершілікпен тікелей кірісуін мемлекеттік секторды қолдауын жоспарлауын қажет деп есептейді' радуалистер Қазақстан экономикасының созылып кеткен «наука-сын» өшдірістің жаппай кулдырауымен, оның шикізат ондіруге бағытгалуымен, отаңдық тауарлардың кобінің ішкі нарықты жоғал-тып алуымен дәлеледейді. Сонымен, экономиканы ациклдік реттеудің батыстық үлгілерін 
Қазақстанда қолдану мүмкін емес, ойткені олар басқа моселелер шешуге бағытталған. Қазакстандағы экономикалык озгерістерді жүрпзудщ күн тортібіңде нарықтык дамудың кемслденген дорежесіне кошу емес, нарықтық механизмнің негізін қалау болып табылады Ьүл алдымен жеке меншік иесі ретіңде өңдірушілерді калыптасты-ру, тіпті мемлекеттік кәсіпорындардың озін нарықтық агент етіп босекелік орта қүру, инфрақүрылымды осыларға кажеггі дореже-те котеру моселелері жатады. Естен шығармайтын моселе нарык-тык механизмдерді қалыптастыру үшін информация-акпарат на-рығының, кор нарығының, түрғын үй нарығының жетілген фор-малары қажет. F Экономиканы осылай реформалау онідірістік капиталдың кунсыздануына жол бермейтін, тиімді антиинфляциялык саясат жүрпзгенде мүмкін болады. Түбшде тек инвестициялар үсынысты кобеитеді, елді қүлдыраудан қуткарады. Қолаіілы инвестициялык жағдаи ғана дағдарыстан қутылу шарггарын тудырады. Косіпорыңдар 
қорланудың жетімді дорежесіне котеріледі. Ал сүраныс (оның колем! жоне қүрылымы) мүмкін болатын үсыныстың осуін жаба-ды және косіпорындарда оскен іскерлік белсенділігіне үнамды нақты толем алу сенімділігіне ие болады. 271/ 



17 тарау. АДАМ КАПИТАЛЫ ТЕОРИЯСЫ. ЕҢБЕК, ЖҮМЫСПЕН ҚАМТУ, ЖҮМЫССЫЗДЫҚ . 17.1. Осы замаилагы экономикадагы адамньщ рөлі. Халыкты жүмыспен камтамасыз ету концепциялары. Осы замандагы нарықтық экономикада адам эр алуан эконо-микалык кызметтер аткарады. Жанды ондіргіш күш болғандықтан адамта озінен болінбес (атрибутивтік) коп сапа мен қасиеттер тон болады, оның бірнеше түрлі кажеттері жэне қабілеттері бар. Қаты-настардың белсенді творчестволық субъекті болып, адам осы за-мандагы экономикалык жүйеде полифункционалдық рол аткара-ды. Жеке адамньщ жиынтық атрибутивтік касиеттері бар, олар онын өндіргіш күшін күрайды. Адамның өндіргіш күшінің қүра-мының екі жағы болады. Жүмысшы күші немесе еңбекке қабілеті және түтынулық күші немесе түтынуға қабілеті болады. Еңбек — жүмысшы күшінің функциясы, түтыну - түтыну күштің функ-циясы болып табылады. Адамның еңбекке қабілетін және түтыну кабілетін қалыптас-тырып, дамыту кажет. Осы замандагы экономикалык жүйедегі адамның ролін сипаттау үшін бірнеше түсініктер колданылады: экономикалык адам, жүмысшы күші, өндірістің жеке факторы, еңбек ресурстары, адам ресурстары, адам капиталы, кәсіпкер. Экономикалық адам - бүл нарык экономикасының бас твор-честволык субъектісі. Ол оз тандауларын еркін жасайды жэне экономикалык багытган рационалдық жэне оптималдык шешімдерді өзінінің тандауы, ынталары жэне максаттарына сэйкес, барша жагдайлармен есептесе отырып, кабылдайды. Жумысшы куші - бүл адамньщ тіршілігінен болінбейтін еңбек-ке деген индивидуалдык кабілеті жэне ол адамньщ оте маңызды атрибутивтік касиеті. Осындай еңбекке кабілет тек потенциалдық ондіргіштік кабілет болып табылады. Накты ондіргіш күшке ол тек ондірістік кұрал-жабдыктармен тікелей косылғанда, кэсіпорында жиынтык жүмысшы күшінің күрамына косылганда айналады. Өндірістің жеке факторы, ол бірлесіп жасаган еңбектің ондіргіш күші, индивидуалдык жүмысшы күштерінің белгілі кооперация-сы, ягни белгілі когамдык кисындастырылган формадагы жиын-тык жүмысшы күші. Жеке фактордын күрылымы ондірістің шо-гырлану күрылымы жоне дэрежесімен, еңбектің боліну коопера-циясының жэне мамандануының дэрежесімен белгіленеді. 272/ 



Индивидуалдык жұмысшы күшінің эркайсысы профессио-налдық-квалификациялык дайындау процесінде коғамдык кажетгік дәрежеге дейін дамиды және жиынтык жүмысшы күшінің бірлігі ретінде қоғамдық орташа жүмысшы күші болып кызмет етеді. Мән жағынан келгенде, жүмысшы күші қоғамдық жиынтык жүмыс-шы күшінің ажыратылмайтын элементі, ал адамның индивидуал-дык еңбегі — қоғамның интеграцияланған еңбегінің ажыратылмай-тын бөлшегі болып табылады. Еңбек ресурстары — кажетті физикалық жоне акыл-ой кабілеті бар, халык шаруашылығында жүмыс істеуге кажет, белгілі дорежедегі білімі жэне квалификациясы бар елдің жүмыска кабілетті жастағы адамдарының бір болігі. Еңбек ресурстарының саны тауарлар мен кызметтер ондіруге бүгінгі мезгілде коғамда пайдалануға болатын жанды еңбектің потенциалдык массасын сипаттайды. Адам ресурстары - нарык экономикасында маңызы оте жога-ры ондіріс факторы болып табылатын еңбек ресурстары болып, одетге, оңгіме оларды ресурстардың басқа түрлерімен озара тоуелділік жоне озара алмастырулык (табиғаттык, материалдык, каржылык) туралы болғанда жоне оларды өндіріс факторларының босекелік нарығында пайдаланғанда есептеледі. Адам KanumojM — инвестициялар нэтижесінде қалыптасқан жоне адамның жинақтаған денсаулығының, білімінің, еңбек дағдысының, кабілетгер, мотивацияларынын запасы. Бүлар саналы түрде когамдык 
ұдайы ондірістің белгілі саласында колданылады, еңбек онімділігі мен ондіріс тиімділігінің осуіне комек береді, сойтіп адамның жалакысы-ның осуіне жол ашады. Кэсіпкер — бүл нарық экономикасыныц белсенді субъектісі. Оның жаңа тауарлар жасау жоне пайда табу максатымен өндіріс ресурстары мен факторларының жана комбинациясын жасауға кажетгі барлык мүмкіндігі болады. Кос іпкер болжамсыз жағдайда тоуекелдікпен іс-әрекет жасайтын жоне оз еркімен кабылданған шешімдерге жауап беретін адам. Жүмыспен қамту теорияларының эволюциясы өте үзак, олар-дың концептуалдык бағыттары, одістері, инструментариі мол. Осы мәселеге назар аударған неомассика.іық мектептің окидеріне Д.Гидлер, А.Лаффер, М.Фелдстайн, Р.Холл т.б. жатады. Олар оздерінің кон-цепцияларының негізіне А.Смитгің классикалык теориясын тарткан. Осы авторлар еңбек нарығын нарыктык зандарға бағынатын іштей біркелкі емес жоне динамикалық байланыстардың жүйесі деп түжы-рымдайды. Оның реттеушісі нарыктык механизм. Еңбек бағасы 18-2303 273 



(жалақы дорежесі) жұмысшы күшінің сүранысы мен үсынысына эсер етеді. Жүмысшы күшінің бағасы нарық конъюнктурасына сезшшіддікпен жауап береді, осы конъюнкгураның нақты қажеггігіне сәйкес өсіп немесе томендеп отырады. Жалақының өсуі немесе азаюы арқыды еңбекке сүраныс және үсыныс реттедіп отырады. Егер енбек үсынысьшың оған сүраныстан аргық бояуының нәтажесіңде жүмыссыздық павда болса, оңца жүмыссыздық бағаның томеңцеуіне, ятни, жалақының томендеуінің арқасында еңбек нарығында тепе-тендік орнатанша эсер етеді. Классикалык үлгі еңбек нарыгы озін-озі реттеуші деген принципке негізделеді. Кейнстік багыт еңбек нарығын жүмысшы күшін қатал бақы-лап отыратын оқшау (инерггік) жүйе деп қарайды. Жүмыспен 
қамтудың непзгі параметрлері - жүмыспен қамту мен жүмыссыз-дықтың дорежесі, еңбекке сүраныс, нақты жалақының дорежесі, -еңбек нарығында белгіленбейді, олар тауарлар мен кызметтердің түтынулық және ннвестициялық нарығындағы тиімді сүраныстың колемімен белтіленеді. Еңбек нарыгында тек жалакының дәрежесі және осыған тәуелді еңбек үсынысының колемі калыптасады. Бірақ еңбек үсынысы нақты жүмыспен қамтуды қалыптастыруда жетекші рол аткармайды, ол тек жалакының берілтен көлемі жатдайындаты оның барынша жоғары дәрежеде болатьш мүмкіндігін сипаттайды. Ж ү м ы с ш ы күшіне сүранысты ж и ы н т ық сүраныс, инвестициялар жэне өндірістің колемдері реттеп отырады. Жүмыс-сыздыктың амалсыз болуы жиынтық тиімді сүраныстың жетімсіз болуымен байланысты. Мүны реттеудің бюджеттік және ақша-несиелік реттеудің экспансионистік шаралары жоя алады. Жиын-тык сүраныстың осуіне эсер етіп, мемлекет еңбекке сүраныстың өсуіне комектеседі. Осының нәтижесінде жүмыспен камтудың осуіне жоне жүмыссыздыктың томендеуіне жол ашылады. Кейнстік концепция бойынша, жүмыспен қамтута тек жиын-тык сүраныс эсер етпей қоймайды, отан жалпы сүраныстыц осуінің әр түрлі салалар арасындаты бөлінуіде, ятни жиынтык сүраныстың қүрылымы эсер етеді. Жүмыспен қамтудың жеткілікті дэрежесінің тиімді күралына мемлекеттің инвестициялық іс-эрекеттірінің молаюы, экономикалык дамудың накты жағдайла-рымен есептесе отырып, мемлекет тарапынан инвестициялардың оптималдык колемі камтамасыз етілуі жатады. Кейнстік үлті мемлекеттің макроэкономикалык процестерді баскарута кірісуіне негізделеді, ал оны жүзеге асыру механизмі психолотиялык сипа-ты бар зандылықтар мен күбылыстарта (түтынуға бейімділік, 274 / 



жинақтауға бейімділік, инвестицияға ынталандыру) жэне басты экономикалык көрсеткіштердің арасындағы мультипликативтік байланыстарға негізделеді. Монетарлық мектептің (М.Фридмен, Э.Фелпс жоне т.б.) түжырымдауы бойынша, нарыктык экономика жүмыспен камту-дың рационалды дорежесін озі белгілейтін, озін-озі үйлестіретін жүйе, бағалық механизм болып табылады. Осындай жүйеге мемлекеттің кірісуі нарықтык озін-озі реттейтін механизмін бүза-ды, ал мемлекеттің жиынтық сүранысқа акша аркылы эсер етуі түбінде инфляциялык спиральдің шырқауына океліп соғады. Монетаристердің болжауы бойынша, қандай уакытга болмасын, нақты жалақы ставкаларының қүрылымдык тепе-тендігімен үйлесімде бола алатын жүмыссыздыктың белгілі бір дорежесі болады. Осы дореже «жүмыссыздықтың табиғи нормасы» деп аталды. Бүл еңбек пен тауарлар нарығының нақты қүрылымын - нарыктағы жетімсіз жағдайларды, сүраныс пен үсыныстың схоластикалык (кездейсок, ыктимал) ауытқуларды, бос жүмыс орындары мен бар болып огырған жүмысшы күші туралы информациялардың қүнын т.б. сипаттайды. Жүмыспен қамтудың озінің табиғи дәрежесінен ауыткуы тек кьісқа мерзімдік сипатга болады. Оның дорежесі тепе-тендік дәрежеден жо-ғары болса, инфляция үдей түседі, егер томен болса - дефляция жанданады. Жүмыспен қамтуды түрақтандыру саясаты жүмыссыэдык нормасының оның табиғи дорежесінің ауытқуымен, ондіріс көлемі және жүмыспен камтылгандардың саныныц ауытқуларымен күресуге бағытталуы қажет. Еңбек нарығьш теңестіру үшін монегаристер көбінесе акдпа-несие саясатының күралдарын пайдаланған жөн деп түжырым-дайды. Институциона.ідық-социологиялық мектеп - Т.Веблен, Д ж Д а н -лоп, Дж.Гэлбрейт, Л.Ульман жүмыспен камтудың мәселелерін әр килы институционалдык реформалар арқылы шешуге болады деп түжырымдайды. Еңбек нарығындағы моселелердің шешілуін тек макроэкономикалык талдауға артуға болмайды. Осы мектептің окілдері еңбек нарығындағы мәселелердің болуын жүмысшы күшінің к ү р ы л ы м ы н д а ғ ы жоне оларға сәйкес келетін ж а л ақы н ы ң дәрежелеріндегі айырмашылықтардың әлеуметтік, профессионал-дык, салалық , жыныстык пен жас жағынан, үлкен-кішілік, этни-калык жэне т.б. ерекшеліктерімен дәлелдеуді жон көреді. Жумыспен қамтудың контрактілік теориясы (М.Бейли, Д.Гор-дон, К.Азариадис) неоклассикалык жоне кейнстік бағыттардыд синтезіне негізделген концепция болып табылады. Осы авторлар, 275/ 



бір жағынан, кейнстік ақшалай ж а л ақы н ы ң қатал болу тезисін мақүлдап, еңбек нарығында үйлесімділігі баға арқылы емес, ондіріс және жүмыспен қамту колемдеріндегі ф и з и к а л ық өзгерістер ар-кылы орнайды деп түжырымдайды. Келесі жақтан, осы қаталдық -тың өзін олар, өз мүдцесіне сәйкес орекет ететін индивидтердің оптималдыктандыратын тәртібімен байланыстырады. Бүл теорияның негізін косіпкерлер мен ж ү м ы с ш ы л а р бір-бірімен үзақ мерзімдік келісім қатынастарын жасасады деген түжы-рым қүрайды. Жүмыскерлер мен кәсіпкерлер арасындаты келісім-шарт - «имплициттік контракт» - қү к ы қ т ы қ келісім-шарт талап еткендігінен орындалып отырмайды, ол екі ж а к к а да экономика-л ы к жатынан пайдалы болғандықтан орындалып отырады. Еңбек-ақыны фирма өндіріс томендегенде томендетпейді, ал орлеу кезінде к в а л и ф и к а ц и я м жотары жүмыскерлердің е ң б е к а к ы с ы н күрт котермейді. Ақшалай ж а л а к ы н ы ң динамикасы тегістеледі. Өндіріс 
қүлдыраганда ж а л ақы томендемейді , ал орлеу кезінде күрт емес, бірте-бірте оседі. Ж а л ақы дәрежесінің осуі белтілі болжамдалған шеңберде озтеріп отырады. Икемді (жүмсақ) нарық концепциясы (Р.Буае, Г.Стэндинг) . XX ғ. 70-ші жылдардьщ аяғында батыстағы дамыған елдердің экономикасында к ү р ы л ы м д ы к кайта қүру жүргенде пайда болып тараган. Бүл концепция бойынша, ецбек нарыгын реттеудің кажеті жоқ , жүмыспен қамтудың ә д е т т е ф е й емес, функционалдық , ин-дивидуалдантан жоне стандартты емес, жекелей (толық емес) жүмыс-пен қамту, толык емес жүмыс күні немесе аптасы, қы сқа мерзімді контрактылар, жүмысты үйге берудің жүмсақтау (икемділеу) фор-маларына кошу кажет. Осындай шаралар экономиканың күрылы-мын қайта күруга жүмсалатын шыгындарды томендетуге тиісті. Осыған жету жолдары: • ж ү м ы сқа жалдау (босату) мен жүмыс беру формаларын кобейту жоне икемді қылу; • жүмыс уакытын реттеу формаларының ор түрлерін пайда-лану, нормаланбаған жүмыс тәртібінің икемді түрлерін пайдалану; • ж а л а к ы н ы реттеудің икемді, озгермелі түрлерін колдану; • жүмыскерлерді әлеуметтік қоргаудыц икемді одістері мен формаларын, ж ү м ы с ш ы күшін ің колемін, қү р ы л ы м ы н , сапасы мен бағасын еңбек нарығындағы сүраныс пен ү с ы н ы с т ы ң ауыт-
қуына үйлесімді болдыру. Еңбек н а р ы г ы н ы ц икемділігі концепциясы, корыгындылап айтқанда, кәсіпкерлер мен жүмыскерлер арасындағы катынас фор-276 



маларының op түрлерінің қалыптасуын талап етеді жэне ол жиын-тык шығындарды рационалдауға, табыстардың жоғары болуына, нарыктың динамизмінің жоғары болуына бағытталады. 17.2. Еңбек нарыгы. Еңбек нарығында бірнеше ерекшеліктер болады. Осыны кура-тын элементтерге жумысшы күшін иемденетін адамдар жатады. Буларға психофизиологиялык, олеуметтік, модени, дінн, саяси жоне т.б. адамдық касиеттер тон болады. Осы ерекшеліктер адам-дардың мүдделеріне, мотивацияларына, енбекке белсенділік дорежесіне елеулі осер етеді және еңбек нарығына, оның болмы-сына ыкпал етеді. Ондірістік ресурстардың баска барлык түрлерінен еңбектің басты айырмашылығы — еңбек адамның тіршілік орекеттерінің формасы, оның омірлік мақсаттары мен мүдцелерін жүзеге асыру формасы. Еңбектің бағасы — ресурс бағасының жабайы бір түрі ғана емес, ол тіршілік дорежесінің, олеуметтік мортебенің, жумыскердің және оның отбасының аман-есендігінің бағасы, күны болып табылады. Сондыктан, енбек нарығы катего-риясын зерттеп талдағанда «адамгершілік» элементтер барын, олар-дың колеңкесінде жанды, жаны бар адамдар бар екенін естен шығармау кажет. Еңбек парыгы - бул тауар болып табылатын еңбек ресурстары-ның нарығы, бүлардың тепе-теңдік бағасы мен саны, оларға сүра-ныс пен үсыныстың бір-біріне эсер етеуімен белгіленеді. Косіпкерлер мен еңбекке кабілетті адамдар нарыктың агенттері,— еңбек нары-ғында озара қатынаста болады. Сондықтан ецбек нарығы сураныс пен үсыныс механизмі аркылы экономикалык агенттердің арасын-дағы босекелестіктің нотижесінде жүмыспен қамтудың белгілі Йэлемі жоне еңбек толемі дорежесі орнайтын (калыптасатын) экономика-лык орта немесе болмыс болып табылады. Еңбек нарығының кызметгері коғам оміріндегі еңбектің ролімен белгіленеді, еңбек табыстың жоне жаксы хал-жағдайдың оте ма-ңызды козі. Экономикалык бағытган еңбек дегеніміз оте маңызды ондірістік ресурс (фактор) болып табылады. Осыған сойкес енбек нарығы басты екі кызмет атқарады. Әлеуметтік функцияга адам-дардың табыстары мен жаксы түрмыс халының одеттегідей дорежесінің камтамасыз етілуі жоне жүмыскерлердің ондірістік кабілетінің тиісті дэрежеде үдайы ондіруінің камтамасыз етілуі жатады. Еңбек нарығының экономикалық фунщиясына еңбекке рационалды тарту, оны болу, реттеу жоне пайдалану жатады. 277/ 



нарығы бірсыпыра ынталандыру функцияларын атқарады олар босекелестік- қабілеггің күшеюіне, тиімділігі жоғары еңбекке ынтаның өсуіне, квалификацияның жоғарылауына, мамандықты ауыстыруға т.б. мүмкіндік тудырады. Бәсекелік еңбек нарығыньщ классикалық үлгісінің негізін мынадай принциптер қүравды: фирмалардың ынгаларын бейнелейтін және еңбекке сүраныс жасайтын жүмыс берушілердің коп болуы жүмысшы күшіне иелік ететін және оның үсынысын жасайтын жүмыскерлердің көп болуы. Еңбек нарығындағы субъектердің тэртібі рационалды болады, олардың мүдцелеріне жетуді жоне наида табуды коздегендігімен белгіленеді. Олар үшін еңбек нары-гында еркін әрекет жасауына елеулі кедергілер болмайды. Жүмыс берушілер үсынатын жүмыс орындары және жүмыскерлер үсына-тын жүмысшы күші біркелкі болады. Жүмыспен қамтудың саны мен колемі жүмыскерлер санымен олшенеді. Икемді нарықтық механизм! бага арқылы жүзеге асырылатын еңбек нарығы, жетілген босекелік нарығы болып сипаггалады Осындай нарықта жекелеген жүмыс берушілер, жекелеген жүмыс-керлер жалпы нарықтық сигуацияга эсер ете алмайды: жалақыныц тепе-теңдік ставкалары жекелеген фирмалардың немесе жүмыс-керлер топтарының орекеггеріне тоуелді болмайды, олар жалпы конъюнктурамен, яғни нарықтық процестің барлык мүшелерінің жалпы озара әсерлерімен белгіленеді. Босекелік еңбек нарыгында еңбекке сүраныстың қи с ы к сызы-гынын еңкеюі теріс бүрышты болады: жалақының жалпы дәрежесі оскен саиын еңбекке сүраныс томендей түседі. Колденең білік -еңбектің саны (Q), тік білік (Р) - жалақының ставкасы (17.1. сур.). 



Еңбек үсынысы қисық сызығының оң еңкею бүрышы бола-ды, жалақының жалпы дэрежесінің өсуімен бірге еңбек үсынысы өсіп отырады (17.2. сурет). Жүмысшы күшіне сүраныс, жиынтык сүраныспен есептесе отырып, тауарлар мен қызметгер оңціру үшін, тиісті квалификациясы бар жүмыскерлердің белгілі санымен, жүмыс берушілердің жалдауға қажеттіктерімен белгіленеді. Жүмысшы күшінің үсынысы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың оздерінің 
қабілетгерін одеттегіндей үдайы ондіру керек қажетгіктермен және жиынтык экономикалык үсыныспен есептесе отырып, жаксы хал-жағдайды колдап түруға жеткілікті қажеттіктермен белгіленеді. Сүраныс та, үсыныс та op түрлі факторлардың эсерімен қалыпта-с к а н баға дорежесімен, ш ы ғ ы н д а р м е н , ж а л ақы м е н , еңбек өнімділігімен, адамдардың санымен, жүмыскерлердің квалифика-циялық - мамандык күрылымымен, несие-қаржы, салық , заң жүйесімен, косіподақтардың, модени, діни жоне баска үйымдар-дың қызметтерімен қалыптасады. Сүраныс (DD) пен үсыныстың (SS) қи с ы к сызықтарының киылысуы жалакының тепе-тендік дорежесін (РЕ) корсетеді де жалақының осы дорежесінде эконо-микада толық жүмыспен қамту байкалады: Qe - еңбекке сүраныс еңбек үсынысына тең (17.3. сур.). 

Жетілген босеке жағдайында жалакының тепе-теңджік доре-жеден үзак мерзім бойы ауытқуы мүмкін емес. Жалақының ша-мамен тепе-тендік дәрежеден артық өсуі фирма жағынан еңбекке сүранысты томендетеді. Сонымен бірге жүмыскерлер жағынан еңбек үсынысын өсіреді. М ү н ы ң салдарынан еңбек үсынысының артыкшылығы пайда болады. Осы аркылы пайда болатын жүмыс-сыздық жалакы мен оның тепе-тендік дорежесінің жылжуына ыклал-етеді. Жалакы осы дорежеден томендеп кеткен болса, керісінше 279/ 



процесс жүреді. Түбінде еңбектің бәсекелік нарыгы еңбекке сүра-ныс пен еңбек үсынысының жалпы тепе-теңдігімен және жалақы-ның тепе-тендік дәрежесімен сипатталады. Еңбек нарығы монопсониямен (олигопсониямен) сипаггалуы мүмин. Бүл жағдайда үсыныс жағында тек жалтыз (немесе бірнеше) фирма жүмыс беруші болады. Бүнда жалақы ставкалары осы фирма - монопсонистің шешіміне оте елеулі дорежеде тоуелді болады. Кәсіподақтардың маңызды роліне байланысты, еңбек на-рытының юнионизациялану дәрежесі жогары болуы мүмкін. Осы жағдайда кәсшодақтар болып үйымдасқан жүмыскерлердің жеке-леген топтары жалакының накты колемін оның тепе-теңдік дорежесінен арггыра алады. Бүл коп емес жагдайда еңбек нары-гында негативтік озгерістер тудырады. Бүган жатпайтын - моноп-сониялық нарық . Бүл нарықта кәсіподақтар жалақы көлемінің өсуімен бірге жүмыспен қамту дорежесін де осіре алады. Дамыган елдердің кобінде заң жүзінде жалақыньщ минимумы белгіленген. Бүның мақсаты - кедейліктің дәрежесін томендету жоне томен квалификациялы жүмыскерлердің хал-жагдайьш қоддау Номиналдық және нақты жалакы болатынын айыра білу ке-рек. Номиналдық жалақыга жүмыскерге төленген ақша сомасы жатады, ал нақты жалақы - бүл тауарлардың болып түрган бага дәрежесінде толенген жалақының ақшалай сомасына жүмыскерлердің сатып алатын тауарларының саны. Жүмыскерге тенге түрінде толентен номиналдық жалақыны бага дорежесіне болсек нақты жалакы шыгады. Накты омірде фирмалар мен жүмыскерлердің барлыгы қатыса-тын біртүтас абстракты еңбек нарыгы болмайды. Еңбек нарыгы өзінің интефалдық бірлігінде коптеген локалдық еңбек нарықтары-нан, сегментгерден, секгорлардан түрады. Бүлар аймактык, салалық ерекшеліктермен, маманданган топтардың рөлімен, квалификация-лык топтармен, жыныс-жастык, үлттық жоне т.б. айырмашылық-тармен сипатталады. Сүраныс пен үсыныстың ауытқу осері арка-сында пайда болатын еңбек акысының дорежесінің өзгерістері ло-калдык нарыктарда (сетменггерде) орын алады жоне олардың дина-микасы ерекше болады. Еңбек нарыгында жүмысшы күші жаппай жылжып, оның сандык жоне сапалық күрылымы ылги өзгеріп отырады Осымен бірге жүмысшы күшіне сүраныс озгеріп түрады, ойткені өндірістіц кеңеюі , о н ы ң м о д е р н и з а ц и я с ы , к ү р ы л ы м д ық өзгерістері жүмыскерлердщ ерекше жогары дорежеде дайындалуын талап етеді, олардың жаңа, осы замандык мамандыкты жете игеруін тілейді! 280 



Әрбір белгіленген мерзімде сұраныс пен квалификациясы жоғары жүмысшы күшінің арасында сәйкестік болмайды. Жалпылама түрде еңбек нарығының негізгі екі сегменті болады: тәуелсіз бен бағынышты жүмыс орындарының біріншілік нарығы жоне екіншілік жүмыс орындарынын нарығы. Біріншілік жүмыс орыңдарының бірінші сегментінде жогары дәрежелі жэне арнаулы орта білімі бар жүмыскерлер, окімшілдік-басқару персоналы, жоғары ква-лификациясы бар жүмыскерлер, окімшілдік- комекші персонал, инженерлік-техникалық жүмыскерлер еңбек етеді. Осы топтың жала-кысы салыстырмалы түрде жоғары болады жоне оларға жүмыспен 
қамтудың белгілі кепілдігі беріледі. Екіншілік жүмыс орындарынан түратын екінші сегмент арнаулы дайындыкты жоне жогары квалифи-кацияны тілемейді. Бүған квалификациясы жоқ жүмысшылар, кыз-мет корсететін жүмыскерлер, қызметшілердің томенгі категориясы жатады. Жекелеген аймактардағы жүмысшы күшінің күрамымен есептесетін еңбек нарығының регионалдық сегментациясы болады. Осы ерекшеліктердің негізінде халықтыц олеуметтік-демография-л ы к қүрылымы, жүмысшы күшінің профессионалдык-квалифи-кациялық қүрылымы, үлттық қүрам жатады. Жүмысшы күшінің қүрылымы болмағанда бес сегментген түра-ды. Бірішиіден, сонша коп болмаса да жогары маманданган басқарушы жүмыскерлердің (менеджерлер) түрақты тобы. Екіншіден, кадрлык жогары квалификациясы бар жүмысшылар мен кызметшілер. Үшіншіден, күрылымдык кдйта қүруга жоне кыскдргылуга жататын, оңдіріс онеркосіп салаларыньщ жүмысшылары. Тортіншіден, қызметгер сферасын қосып есептегенде, еңбек сіціргіш салалардың жүмыскерлері. Бесіниііден, еңбекшілердің осіресе осал (огісіз) категориясы — жастар, карт адамдар, дене жоне ой-сана кемшіліктері бар адамдар, жүмыс табудан күдер үзгендер жоне т.б. Еңбек нарығы — бүл босекелік нарык. Оның күрылымдык-функционалдык үйымдастырылуының өте күрделі болғандығынан, кашан болмасын, жүмыс орындары мен еңбек ресурстарының ара-сында белгілі сойкес келмеушілік болады. Өзін алмастыруға жоғары квалификация талап ететін, жүмыс орындарынын бір болшегі бос болып кала береді, ал кажетті арнаулы дайындығы жок адамдардың бір бөлшегі жүмыс таба алмайды. Осындай жағдайда, жүмыстың кандайын болмасын табу үшш жүмыссыздар арасында босекелестік пайда болады. Осымен бірге, оз еңбегімен жоғары табыс табуды көздеп үнамды орналасу үшін, жоғары квалификациялы жүмыскер-лер мен мамандар да бір-бірімен босекелік сайыста болады. 281/ 



Кэсіпкерлер арасында фирмаға бай тәжірибелі жоне жоғары квалификациялы мамандарды тарту үшін бәсекелік күрес жүріп отырады. Еңбек нарыгында енбек ақы, баға механизмі арқылы белгілі сегмент шецберінде жүмысшы күшіне сүраныс пен үсынысты 
қалыптастыратын , э к о н о м и к а л ы к агенттердің қи м ы л д а р ы н үйлестіруге кызмет ететін босекелік орын алады. Еңбек нарығы - бүл өте икемді күрылымдық -функционал-д ық қүрамы бар динамикалык нарық . Сондықтан еңбек нарыгында белгілі агымдар қалыптасады: жүмысшы күші күрамынан шығушылар, жүмысшы күші қүрамы-на кірушілер; жүмыс іздеуден бас тартқандар; жүмыс іздеуді бітіргендер; жүмыс тапқандар жоне т.б. Осы адамдардың бейімділігі 
қогамдагы жүмысшы күшінің нарықтық динамикасын сипаттайды. 17.3. Жүмыссыздык және оның түрлері. Еңбек ресурстарының миграциясы. Жумыссыздық - еңбек нарыгының болінбес элементі болып табылады. Жүмысшы күші бар ересек адамдар еңбек нарыгына катынасуына байланысты бірнеше негізгі категорияларга бөлінеді. Еңбекке қабілетті адамдар - жасына жоне денсаулыгына 
қарай еңбек етуге қабілеті бар адамдар. Халықтың жекелеген кате-горияларга бөлінуі олардың экономиканьщ нарықтык немесе на-рыктык емес секторларында жүмыс істеуіне байланысты жүргізіледі. Ересек адамдардың қүрамынан нарықтык емес күрылымдарга бейімделген институционалдык адамдарды боліп карау керек. На-рыктык емеске - мемлекеттің оскер, полиция, мемлекетгік аппарат деп аталатын институттары жатады. Жүмыспен айналысатын адам-дардың катары на экономиканың нарықтык күрылымдарына бейімделгендер жаткызылады. Жүмысшы күшіне жүмыспен камтылгандар мен жүмыссыздар жатады. Жүмысшы күшінің қүрамына кірмейтіндер жеке катего-рия болып бөлінеді. Осыларга жүмысы жоктар, бірақ жүмыс іздеу талабына (тілегіне) сойкес келмейтіндер жатады. Осындай адам-дарга еңбек нарыгында жүмыс іздеуге бейімділігі жоқ деп болжау (жорамал) жасалады. Шынында жүмыс істегісі келетін, бірақ әр түрлі себептермен жүмыс іздеуден бас тартқан адамдар категори-ясы болады, бүл, былайша айтканда - жұмыс табудан күдер үзген адамдар. Адамдардың осы категориясы жүмыссыздарга кірмейтін 282 



адамдарға жатады. Жүмыспен камту және жүмыссыздыктың бол-мысын мына корсеткіштер сипаттайды: • институционаддык емес адамдар (Чни); • жүмыс істеушідердің саны (Чз); • жүмыссыздар саны (Чб); • жүмысшы күшінің қүрамына кірмейтін адамдардың саны (Чнрс). Осы корсеткіштердің арасында мынадай байланыстар бар: • жүмысшы күшінің саны Ч рс=Ч з + Ч б; • институционаддық емес адамдар Ч н и = Ч з + Ч б + Ч нрс; • халықтың жүмыспен қамтылу дәрежесі У з = Ч з / Ч ни; • хадықтың жүмыссыздык дәрежесі Уб = 4 б / (Чз+Ч б); • жүмыссыздықтың нормасы N 6 = Ч б / (Чз + Ч б)х100%; • халықтыц жүмысшы күші қүрамына тартылу дәрежесі Үврс=(Ч з + Ч б) /Ч ни. Макроэкономикада осы корсеткіштердің дорежесі мен дина-микасы бірнеше факторларға: демофафиялық , жыныстық-жастық , этникалық , хадықтың әдеуметтік қүрамына, жекелеген аймак пен салалардағы еңбек нарығындағы сүраныс пен үсыныстың аракаты-насынан тәуелді болады. Жүмыссыздықтың дәрежесін батыс статистикасы қолданатын корсеткіштер бойынша - оның таратылуы жоне мерзімінің үзак-тығы аркылы айқындай түсуге болады. Жүмыссыздықтың тарау-ының көрсеткіші жүмыссыздыкпен жүмысшы күшінің камтылға-нын сипаттайды. Жүмыссыздықтын үзақтық мерзімінің корсеткіші бір болған жүмыссыздықтың орташа үзактығын сипаттайды. АҚШ-да , орта есептен, қыска мерзімді жүмыссыздықтың уакыты бес аптадан аспайды, ал үзақ мерзімді - алты айдан артық болады. Батыс экономистерінің кобі нарык жатдайында жүмыссыздық-тың белгілі дорежесінің болуын занды жоне кажет деп мойындай-ды. Дж.Кейнс амалсыз жүмыссыздықтың түсінігін жиынтық сүра-ныстың бейімділігінің жетімсіздігінен екенінен тудырады. Оның түсінуі бойынша, толық жүмыспен қамтылу, тиімді сүраныстың 
қосымша кеңеюіне байланысты жүмысшылардың санынын озгерме-ген жағдайы болып табылады. Тиімді сүраныстың эрі карай өсімі тек таза инфляциялык осім болады. Осы жағдайда амалсыз жүмыссыз-дык нолте тен. 
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Экономистсрдің біразы жүмыссыздықты еңбек нарығы икемділігініц 
қажетті корсеткіші деп санайды. Осы жағдайларда жұмыссыздықтың габиғи дорежесі туралы айтуға болады. Осы корсеткішті сипатгау үшін «шапшандамаған инфляция кезіндегі жүмыссыздықтың нормасы» де-ген түсінік қолданылады. Бул корсеткіш сан жағынан АҚШ-да 5,5-6,5%-ке тең. Толық жүмыспен қамтылған жағдавдағы жумыссыздық-тың нормасы деп, бар болған институционалдық қүрылымда қол жететін жоне шапшаңцаган инфляцияға апармайтын жүмыссыздық-тың ең төмецгі нормасын айтады. Жапонияда бір процент шеңберіндегі жумыссыздықтың нормасы жағдайындағы жүмыспен қамтудың бол-мысы «жұмыспен толық қамтылған болмыс» деп есептеледі. М.Фридмен бойынша, жүмыссыздықтың табиғи дорежесі, жумысшы күшін пайдаланудың экономикалық мақсатқа сойкестігін корсетеді. Экономикалык одебиетге жүмыссыздықты мына типтерге боледі: фрикциондык, күрылымдык, маусымдык, циклдык, технология-лык. Фрикциондық жумыссыздық. Еңбек нарығында жүмыссыздык-тың кашан болмасын, адамдардың бір жерден екіншіге жылжуы-мен және бір көсіпорнынан басқаға жылжуымен байланысты, белгілі бір дорежесі болады. Жүмыскерлер оздеріне үнайтын жүмыс орнын, ал жалдаушы-лар белгілі квалификациясы бар жумысшы күшін табу үшін уақыт керек. Осы жүмыс, Іздейтін уакыт фрикциондық жүмыс-сыздықтың негізін күрайды. Фрикциондық жүмыссыздық мына жағдаймен байланысты: бар вакансия туралы толык информация болмағанда немесе осы информация тым кымбат болғанда, жумыс-керлер мен бос жүмыс орындарының арасында қашан болмасын белгілі сойкессіздік болады. Осы жүмыссыздықтыц дорежесі жаңа жүмыс іздеуге кеткен уакыттың жалпы шығындарымен белгіленеді (1 айдан 3 айға дейін). 

Қурьиымдық жумыссыздық. Экономикадағы күрылымдық озгерістердің нотижесінде бос жүмыс орындары мен жүмыссыз-дардың арасындағы профессионалдык-квалификациялык жоне тер-риториялык сойкессіздік курылымдык жумыссыздыктың басты себебі болыгі табылады. Экономиканың дамуы күрылымдык озгерістер тудырып отырады: жана технологиялар, жаца тауарлар пайда болады. Капиталдар нарығында сүраныс күрылымында озгерістер орын алып отырады. Осыныц нотижесінде жүмысшы күшінің п р о ф е с с и о н а л д ы к - к в а л и ф и к а ц и я л ық к у р ы л ы м ы н д а 284 / 



өзгерістер пайда болады, бұл — жұмысшы күшінің тұрақты түрде территориялық және салалық қайта болінуін талап етеді. Эконо-миканың бір секторларынан қүрылымдық озгерістердің нотижесінде, жүмыстан айрылған жүмыскерлер, басқа салалардағы (секторлар-дағы, аймақтардағы) бар бос жүмыс орындарына орналаса алмаған жағдайда, қүрылымдық жүмыссыздық орын алады. Фрикцион-дыкпен салыстырганда, қүрылымдық жүмыссыздықтың мезгілі үзақ болады (әдетге қатарынан алты айдан артық). Қүрылымдык жүмыссыздыққа одетте томен квалификациялы немесе ескірген мамандығы бар жүмыскерлер жатады жоне ол экономикалык жагынан артта калган аудандардьщ халыктарын қамтиды. Маусымдық жумыссыздық ондірістін кейбір салаларындагы ондіріс колемінің маусымдык ауытқуымен байланысты болады: ауыл шаруашылыгы, кұрылыс. Бүларда жыл бойында еңбекке сүраныс елеулі озгеріп түрады. Циклдік жумыссыздық. Бұныц негізін экономикалык күлды-раумен және сүраныстың жетімсіздігімен байланысты, онімнің шыгарылуымен жоне жүмыспен камтудыц колемдерінің никлдік ауытқулары күрайды. Циклдік жүмыссыздық жүмыссыздар саны-ның кобеюіне окелетін нақты Ж Ү О - н і н азаюымен жоне жүмыс-шы күшінің бір болшегінің жұмыстан босауымен байланысты болады. Осымен катар, накты жоне жалган жүмыссыздык болады. Бірінші жагдайда, адамньщ ецбекке қабілеті жоне ықыласы бола-ды, бірак енбек нарығындағы түрлі жағдайларға байланысты ол жүмыс таба алмайды. Екінші — ор түрлі себегітермен еңбекпен айналыскысы келмейтін адамдарды сипаттайды. Жумыссыздык ашык және жасырынды, үзак мерзімді жоне кыска мерзімді болуы мүмкін. Үзақ мерзімдікке циклдік жоне қүрылымдық , ал кысқа мерзімдікке — маусымдық жоне фрикциондык жүмыссыздық жа-тады. Қүрылымдык жүмыссыздыктьщ бір формасына технология-л ы к жүмыссыздық жатады. Ол жана технология мен жана жаб-дыктар енгізумен байланысты жоне ол адамдарды машинамен алмастырып, жүмыссыздық гуды рады. Батые экономистері одетте табиги жүмыссыздықты жоне то-л ы к жүмыспен қамту болгандагы жүмыссыздыкты енбек нары-гындагы объективтік диспропорцияларды корсететін кұрылымдык жумыссыздык деп карайды. Сонымен катар табиги жүмыссыз-дыкқа фрикциондык, жоне сезондык жүмыссыздықты жаткызады. Шынында жүмыссыздық дорежесінін онын табиги нормасынан артып кетуі, экономикадагы кұрьиіымдык озгерістермен байланые-285/ 



ты, оның циклмен дамуының ерекшеліктері коп салалардағы өндірістің маусымдык сипатымен байланысты болады. Еркін жумыссыздық - бүл жүмыскерлердің белгілі бір бөлшегінің еңбек нарығынан шыгуы және ор түрлі себептермен «өз еркімен» жүмыссыздарга айналуы (үжымдык келісім-шартқа сойкес немесе озінің жүмыс күшінің колайлы енбек шартын жоне жақсы толем табуды коздеп). Осыдан басқа, еңбек нарығын талдап зертгегенде кайталанып келетін (олсін-олсін) жүмыссыздыктың жоне жүмыс табудан күдер үзіп, жүмысшы күші есебінен шығып кеткен адам-дарды есепке алатын, тоқыраулық жумыссыздық та болады. 
Қандай коғам болмасын, жүмыссыздык белгілі әлеуметтік жоне экономикалык шығындармен байланысты болады. Қоғам-н ы ң э к о н о м и к а л ы к шыгындары ондірілмеген тауарлар мен 

қызметтердің қүнымен, мемлекеттік бюджетке салық түсімдерініц азаюымен, жүмыссыздық бойынша төленетін жордемақынын осуімен, мемлекеттік еңбек, жүмыспен камту жоне әлеуметгік 
қорғау органдарына жүмсалатын каражатгармен олшенеді. Жүмыссыздык олеуметтік-негативтік процестерді күшейтеді, 
қоғамдағы әлеуметгік кайшылыктарды шиеленістіреді. Американ-дык ғалым М.Харвей Бренер 1970 ж. АҚШ - т ы ң халқы туралы корсеткіштерді талдау негізінде мына жағдайға назар аударған. 30 жыл бойы жүмыссыздык 1%-ке осіп отырса,онда ол «олеумеггік патология» көрсеткіштерің былай осіреді: жалпы онімді 2%-ке, озін-озі олтіру санын 4,1%-ке, кісі олтіру санын 5,7%-ке, абақты-дағы сотталғандардың санын 4%-ке, психикалык ауру адамдар са-нын 4%-ке осіреді. Жаппай жумыссыздық олеуметтік экономикалык моселелердің ең ауырына жатады және ол қоғам омірі мен адамдар арасындағы оркениеттік катынастар формаларына нақты кауіп тудырады. Егер жүмыссыздыктың накты дорежесі жүмыссыздыктың та-биги дорежесінен артық болса, когам ЖҮО-нің белгілі бір бөлігінен айырылады. Жүмыссыздыктыц осуінің нотижесінде онім мен кызметтердің потенциалдык шығыны А.Оукен (американдық эко-номист) зацы аркылы есептеледі: (0пз-0ф)/0ф=ах(иф-ипз), бунда Qn3 - толы к, жумыспен қамтылган жагдайдагы өнімді іиыгару дорежесі; ОФ ~ ақиқат иіыққан өнім; і!ф - ақиқат жумыссыздық дәрежесі; 
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Шз - толык, жумыспен қамтылган жагдайдагы жумыссыздық-тың нормасы (жумыссыздықтың табиги нормасы); а - тәжірибе (эмпирикалық) арқылы есептелген коэффициент а=2,5. Оукен заңы бойынша, нақты жүмыссыздық дәрежесінің, оның табиғи дорежесінен 1% артқаны потенциалдық мүмкін ЖҮӨ-нен нақты ЖҮӨ-нің 2,5%-ке томен болуына әкеледі. Еңбек нарыты жүмысшы күшінің қозғалып ауысута икемділігінің жотары дәрежеде болуын, жүмыс іздеп оны алу мақсатымен бір аймақтан екіншіге еркін жылжуын талап етеді. Әдетге, миграцияның козғаушы мотиві - ол жотары ақы толенетін жүмыс табу үміті. Еңбек ресурстарының ішкі миграциясы бір елдің шеңберіңдегі еңбекке қабілетті адамдардың жоғары жалақы іздеп аймақаралық жылжуы. Еңбек ресурстарының ішкі мифациясының торт форма-сын атап отуге болады: қайтпайтын, маятник торізді, маусымдық , дүркін-дүркіндік. 
Қайтпайтын, қайтып оралмайтын мифация еңбек ресурстары-ның территориялық алмасуын тудырады. Ондірістің маусымдык ырғағына (ауыл шаруашылыгы, қүрылыс, косіпшіліктер) байла-нысты, маусымдык миграцияда еңбек ресурстары уақытша жүмыс істейтін жерге жоне бірнеше ай бойы түратын жерге жылжып отырады. Маятник торізді миграцияда, түратын үй жоне жүмыс орны ор елді мекенде болганда, адамдар күн сайын, апта сайын немесе ай сайын түратын жерден жүмыс орнына барып кайтып түрады. Дүркін -дүркіндікте, уакыт жэне багыты жагынан түраксыз (жүйесіз) болып түратын жүмыспен жүріп-түру, командировкалар. Еңбек ресурстары митрациясының басты қызметі - үлттық еңбек нарығындағы еңбекке қабілетті адамдардың территориялык озгерістерге қажетті дорежеде икемділігін камтамасыз ету, жүмыс-шы күшінің қүрылымы мен күрамын жаңаландыру, аймақтык еңбек нарыгында сүраныс пен үсыныстың сәйкестігін камтамасыз ету болып табылады. Әлеуметтік кызметіне түрмыс дәрежесін котеру, жүмыскердің әлеуметтік статусын озгерту, адамның жеке-ленген потенциалын неғүрлым толык жүзеге асыру жатады. Жүмыска кабілетгі адамдардың миграциялық жылжуына эко-номикалык, әлеуметтік, табиги, экологиялык, демографиялық , этикалық , саяси факторлар осер етеді. 287/ 



Бүлардың барлыгы бір-бірімен тыгыз байланыста болады, тер-риториялық жылжуда жекелеп емес, интегралды түрде эсер етеді. Ақырғы жылдары ТМД елдерінде үлттық жанжалдармен байла-нысты адамдар миграциясынын ерекше типі пайда болды. Мигра-цияның осы түрінің пайда болуына экономикалык емес бірнеше факторлар осер етті. Бірақ осындай адамдардың еріксіз миграция-сынын үлкен масштабы үлттық жоне аймақтық еңбек нарықтары-ның болмысына елеулі эсер етеді. Еңбек ресурстарының халықаралық миграциясы деп еңбекке 
қабілетті адамдардың жоғары еңбек ақы табу максатымен бір елден басқа елге жылжуы аталады. Осының негізгі факторлары: • елдің экономикалык, даму дэрежесінің томендігі және им-мигранттардың жалакысы мен тіршілік дәрежелерінің томен бо-луы; • созылмалы жүмыссыздық немесе адамдардың жүмыспен толық қамтылмауы; • ор елдердегі экономикалык осу мен капиталдык қорлану процестерінің біркелкі жүріп отырмауы; • экономикалык емес факторлар (олеуметтік, саяси, отбасы-лық). Иммигранттар екі түрге болінеді: ресми (ашық ) және жасы-рын. Иммиграцияның екі түрі болады: түракты және мерзімді (уакытша). Біріншіде - түрақты түратын мекені, жүмысы озгереді жоне жаңа азаматтык алынады, екіншіде - бірнеше айдан бірнеше жылға дейін уақытша жүмыска алынады. Осы замандағы миграцияга белгілі зандылықтар тән болады. Миграцияның экономикалык мотивтерінің маңызы басым. Білім алуда маңызды мотивке айналып отыр. Акыргы жылдары мигра-цияның колемінің осуі ор елдердің экономикалык осуінің алшак-тығымен себептеліп отыр. XX г. 80-ші ж. соңында — 90-шы жылдардың басында Шытыс Еуропа мен ТМД елдерінен, эсіресе Ресейден, дамытан елдерге ғылыми жүмыскерлердін миграциясы күрт осе түсті. Осындай алмасу «акылдын кашуы» деп аталып жүр. Дамыған елдерде «ботен акылды» колданудан түсетін пайда олардың дамып келе жатқан елдерге корсететін комегініц колемінен бірнеше есе артық болып отыр. 

Қорытып айтканда, осы зандылықтар шаруашылык өмірдің әлемдік интеграцияға батытталған осы замандагы тенденциясынын дамып терендеуін сипаттайды. 288 



17.4. Адам капиталыпың калыптасу зандылыктары. Адам капиталы теориясының пайда болуы жэне дамуы когам-дағы гылыми-техникалык жэне информациялык революция кезінде орын алып отырған курделі өзгерістермен байланысты. Осы ке-зенде адам, оның ғылыми-білімдік потенциалы олеуметтік жэне экономикалык прогреете шешуші факторга айналып отыр. Осы замандағы олемдік экономикалык гылымда адам капиталы катего-риясы кен пайдаланылады жоне ол нарыктың шаруашылык тео-риясы мен практикасында озекті орын алады. Адам капиталы теориясының кейбір (еңбекгі багалау жоне адам-ның ондірушілік кабілетгері) моселелері осьщан коп бурын саяси экономия классиктері еңбектерінде шешілген еді. Бүгінгі туріндегі адам капиталы теориясының қалыптасуына ат салыскан экономистер мыналар: Г.Беккер, У.Боуэн, Б.Вейсброд, Э.Де-нисон, Дж.Кеңдрик, Дж.Мшщер, Г.Псахаропулос, Jl.Typoy, М.Фишер, Т.Шульц жоне т.б. 1992 ж. адам капиталы туралы еңбекгері үшін америкаңцык экономист Г.Беккер экономика бағьпъшан Нобел сыйлы-ғының лауреаты атағына ие болды. Осы теорияның инструментарийін қолданып коп мэселелердің шешімін жаңаша карастыруға болады: экономикалык осу факгор-ларын табысты болу, білім берудің экономикалык маңызы, адамга жасалатын инвестициялар жоне еңбек онімділігі мен табыстар дорежесі арасындағы байланыстарды, косіпкерлік орекеттердің мо-тивацияларын. Рационалдык жумыспен камту мен ецбек нарыгы-ньщ оптималды кызмет ету моселелері кешенін зерттеу ереюпе мацызды болып отыр. Адам капиталы деп әдетте адамныц еңбек онімділігінің осуіне жэне табыстарының кобеюіне ат салысатын, адамга тон денсау-лық , білімдер, дагдылар, кабілетгер, мотивациялар запасы тусініледі. Максатты турде жасалатын жэне адамның болашак акшалай табы-сын белгілейтін шыгындардың барлык турі «адам капиталына жасалынган инвестициялар» деп аталады. Осыган жататындар: ден-саулыкты сақтауга, білім алуга жумсалған шыгындар, жумыс іздеумен, ондірісте мамандық дайындыкпен, баланыц тууы жэне оны торби-елеумен байланысты шыгындар. Пайда болашақта кутілетін жога-ры табыстар, беделді жумыска туру, өлеуметгік статустың жогары-лауы бейнесінде болады. Адамдардың одеттері мен кабілетгері түріндегі адам капиталын жинактауга болады, ол адамга тон болады жэне жеке тіршіліктен 19-2303 289 



болінбейді. Макроэкономикалык түсінік бойынша, адам капита-лы экономикалық осудің басты факторы. Накты өмірде адамға жасалынған инвестициялардың сан жа-гынан баталануын бірнеше әдіспен жүргізуге болады. Ең коп тарағаны - уакытқа байланысты игіліктерді үнату (баталау) детен бағытқа непзделген, болашақтаты табыстарды капитализациялау принципі. Осының моні: адамдар белтілі акша сомасын немесе игілікгер жиынтығын олардың болашакта бағалануымен салысты-рғанда бүтін (қазіргі уақыгга) жоғары бағалаута бейімді капиталының молшері оны пайдаланудың тиімділігімен ятни, жиынтык табыспен белгіленеді. Барлық болашак табыстар-дың дисконтталатын сомасы қолданылып отыртан капиталдын колемш қүрайды. Қандай болмасын соманың бүтінт, матынасын жоне оның болашакта алынатын колемін есептеу п р о ц е д у р а м " J y Z T m a y A Q U а Т а Л а Д Ы - Д И С К ™ ^ Ы жүртізудщ жал-Dt=Dc/(I+i) ' , Dc - табыстың бугінгі көлемі; Dt - табыстың болашақтагы көлемі; і — агымды проценттік ставка; t — жылдар саны. Dc - t жыл мерзіміне, і - проценгтік норма бойынша салын-ғанда, Dt көлеміне дейін өсетін белгілі ақша сомасы Dc - і жылдық процент нормасымен есептегенде, t жыл откеннен сон төленетін, Dt сомасының бүгінті үлестілік түрі Экономикалык осу мен ҒТП-тің басты факторы болып қара-тяик!";. Ң э к о н о м и к а л ы К аспектілерін зергтеуде адам капи-талы теориясы маңызды рол атқарады. Енбек ақының осуіне білімнің қосатын үлесін былай а н ы к -таута болады. Белгілі білім дорежесі бар жүмыскерлердің жалақы-сы екі болшектен түрады. Біріншісі, ол білімнің нолдік дорежесі болтандаты жалақының дәрежесі. Екінші бөлшегі - ол білімге байланысты жалақыныц осуі немесе пайда болған адам капиталы-нан түсетін табыс. Yn=Xo+RCn, бунда Үп - п жылдық білімі бар адамның еңбек ақысы; Хо нөлдік білімі бар адамның еңбек ақысы; R -білімге жасалган салымның агымды қайтарылым нормасы Ln " жыл боиы бшм беру ушін жасалган инвестиция көлемі. 290/ 



Адам капиталы теориясының шеңберінде жалакы кабат-қабат күрылым деп каралады, өр қабатқа білімнің белгілі дэрежесі сәйкес келеді. Берілген нақты білім дорежесіне сойкес келетін накты кабаттың жалақысы соның окелетін табысы болып табыла-ды. Айтайык, жоғары дорежелі білімнің экономикалык тиімділігі екі адамның - университет бітірген немесе орта білім алған -омірлік жалакыларының айырылымына тең болады. Мынадай зандылык орекет етеді - жүмыскердің табыстары оның білімі мен жас дорежесінің осуіне сойкес осіп отырады, бірак буның белгілі шегі бар - одетте 55-60 жылға дейін (зейнеткерлікке шығу уакыты). Осы жастан соң іс жүзінде барлық білім дорежесіндегі жүмыскерлердің табыстары күрт томендеу тен-денциясына ие болады. Адам капиталының акшалай бағалануы оның абсолюттік ша-масын білуге мүмкіндік береді. Адам капиталының абсолюттік шамасын (білім беру коры) білу аркылы бірнеше корсеткіштер курылады. Соның біреуі - кор сіңіргіштігі сиякты, ондірістің интеллектуалдык сіңіргіштігінің корсеткіші. Осы корсеткіш білім беру қо р ы н ы ң жалпы үлттык онімге озара қатынасы болып табылады. Бул білім беру қорында жинақ -талған ақша бірлігінің қаншасы ондірілген онімнің ор бірлігіне келетінін корсетеді: И е = О Ф О / Ж Ү Ө бунда О Ф О - ақшалай багаланган білім беру қоры; Ж Ү О — ақшалай багаланган жалпы улттық өнім. Білім беру коры, білім берудің ор дорежесінің бір жылдык кұн ы н ы ң білім берудің адам-жыл санының кобейтіндісіне тең болады. Индивидке білім беру үшін жүмсалған шығындарға, оны окыту үшін жүмсалған толемдер жоне жағымсыз деп каралатын осы мерзімде түспей қалған жалақылар жатады. Білім беруге жұмсалған шығындарды, білім беріп болғаннан кейінгі күтіліп отырған жоғары жалакыдан түсетін пайдамен салыстыру керек. Егер білімге жасалған салымдардың бүгінгі таза бағалылығы деп каралатын, білім беруден кейінгі жоғары жалакының пайдалы-лығы шығындардан артық болса, білімге жасалған салымдардың тиімді болғаны. Назар аударатын мына жағдай. Адамға жасалған салымдардың барлығын адам капиталына жүмсалған инвестиция деп есептеуге 291/ 



болмайды. Өркениетті күкықтық қоғамның мүдцелері бағытынан, тек онегелік жағынан орынды және максатка сәйкес келетін адамға жасалатын салымдар ғана адам капиталына инвестиция болып табылады. 
18 тарау. АҚШ А - Н Е С И Е ЖҮЙЕСІ . 

ҚАРЫЗ КАПИТАЛЫМЕН ҚҮ Н Д Ы ҚАҒАЗДАР Н А Р Ы Ғ Ы . 18Л. Ақша массасы, акшаға сүраныс және үсыныс. Акша нарығы. Бүл такырыпта акша нарығына, несиелік механизмге, банк жүйесін кайта қүру мәселелеріне, вексельдік нарықтың калыптасу-ына, несиелік ресурстар және бағалы қағаздар нарықтарыныц даму-ына сипаттама беріледі. Акша нарығы каржы нарығының оте маңызды күрамды бөлігі болып табылады. Ақша нарығының кызмет ету механизмін түсіну үшін оның қүрамды бөлшектерімен танысу керек.Осының маңыз-дысына ақшаның массасы жатады. Акшаның массасы қолма-қол және қолма-кол емес формадағы барлық акша құралдарының жиынтығы, бүлардың комегімен ша-руашылықтағы тауарлар мен қызметтердің айналымы жүріп отыра-ды. Ақша массасының колемі коптеген факторлардан тәуелді бола-ды, алдымен а к ш а н а р ы ғ ы н ы ң колемі мен конъюнктурасын белгілейтін, акшаныц үсынысы мен сүранысынан. Ақшаның үсынысы — бүл осы мезгілде экономикада айналыс-та жүрген толем күралдарының жиынтығы. Айналысқа акшаны мемлекеттік қазыналық жоне эмиссиялық банк шығарады. Ақша-ның үсынысы акша агрегаттары М1, М2, М 3 , . . . L жоне т.е. арқылы белгіленеді. Агрегаттың келесісінің оркайсысының ішінде қолдану-ының орбір сатысындағы ақша күралдары, активтер, бағалы кағаз-дар болады. Акшаның үсынысын сипаттау үшін кобінесе М1 агрегаты — "келісімдер үшін ақша" колданылады, бүған акшалар, талап етілмелі депозиттер жоне чек дипозиттері жатады. Акша үсынысын елдің Орталық банкі бакылап отырады, бүл оны тіркелген дорежеде колдап отыруға тырысады. Сондықтан ақша усынысының кисык сызығы фафикте (18.1. сур.) тік (сатылас) түзу сызыктурін алады. 292 , 



Акшаға сураныс оның айналыс құралы және байлықты сақтау кұралы қызметінен, сонымен қатар оның абсолюттік онімділігінен ту-ындайды. Жиынтық сураныс мәміле жасасуға керек ақшаға сүраныс-тан және байлықты сақтау үшін керек ақшаға сүраныстан түрады. Ақшаға жалпы сүраныстың қи с ық сызығының түрі мынадай (18.2. сур.) болады. Бүл, процент мөлшерлемесінің берілген шама-сында, адамдар мен фирмалар мәмілеге келу үшін және бағалы қағаз-дар сатып алу үшін, оздерінің қарамағында болғанын үнататын, ақшаныңжалпы колемі. 100--

и о о. с ю--7 • Б - - 50 100 Ақша үсынысы, млрд тенге 18.1. Сур. Акшага сүраныс, млрд тенге 18.2. Сур. Осы заманда сүраныс теориясымен ор түрлі бірнеше концеп-циялар айналысады.Неоклассикалык бағыттың қүрамды болігі бо-лып табылатын ақшаның сандық теориясының окілі американдык. экономист И. Фишер (1867-1947 жж.) мынадай теңдеу үсынады: MxV=PxQ, бүнда М — айналыстагы ақшаның саны; V — осылардың айналыс жылдамдыгы; Р — орташа безбенделген баганың деңгейі; Q — барлык тауарлар мен қызметтер саны. Осында мынадай жагдай бар деп есептеледі: V жоне Q түрақты, ойткені олар үзак мерзімді факторлармен белгіленеді. 293/ 



Сандық (кембридждік) доктринаның басқа вариантымен бірнеше ағылшын экономистері айналысқан. Мысалы, А. Пигу (1877-1959 жж.) үсынған формула мынадай: М=КхРхТ, бунда М — ақіианың саны; К — ақша формасында болуын үнататын жылдық табыстардың үлесі; Р — баганың деңгейі; Т — өндірістің физикалық көлемі. Неоклассикалық мектеп ақшаға суранысты, кембридждік тең-деумен тығыз байланысты математикалық түрдегі үш тендеу жүйесімен белгілейді. Бүл нақты кажеттікті толығырақ корсетеді. Біріншіден, осы теңдеу номиналдық ақша қалдықтарына сура-нысты сипаттайды: М в =КхРхҮ. Екіншіден, осы тендеу ақша үсынысының функциясын сипат-тайды: / MS=M~S Үшіншіден, бүл нарықтаты тепе-теңдіктің нақты шартын корсетеді. M s = M d Бул жатдайда ақшаға жоспарланған сүраныс, экономиканың тепе-тендік болмысын үстап түру үшін, олардың жоспарланған үсы-нысына тең болу керек. Дж. М. Кейнс, неоклассиктердің бірнеше тужырымдауларына карсы шығып, экономикадағы ақшаның ролі мен мағынасына өзінің көзкарасын үсынды — ол "отемпаздыққа артықшылык беру" докт-ринасын үсынды. Кейнс бойынша, ақша қүралдарына қажеттілік мына жағдайлармен туындайды: • ағымдағы мәмілелер жасасу қажеттігімен (трансакциондык мо-тив); 294/ 



• процент нормасының болашақтағы өзгерістерінің болжамсыз-дығымен (спекулятивтік мотив); • шығындардың қауіп-қатерліктерімен (сақтану мотиві). Бүгінгі монетаристер сонау XX ғ. 50-ші жылдары М. Фридмен дәлелдеген "ақша ережесін" қолданады: экономикалык түрақты-лықты қамтамасыз ету үшін ақша массасының үзақ мерзімдік түрақ-ты осімін қолдап түру қажет. Бүны айналыстағы ақшаның көлемін реттеудің жаңа махенизмін жасаумен парапар әрекет деуге болады. Ақшаиың шаруашылык жургізу процесіндегі айналысы ақша на-рыгын қурады. Ақша нарығында проценттің мөлшерлемесінің нор-масы, бір жақтан, ақшаға сүраныспен және оның үсынысымен белгіленеді, екінші жақтан — бүл ақшаның сүранысымен оның үсы-нысының өзара әсерін қамтамасыз ететін қаржылық институтгары-ның торабы. Ақша нарығының графикалық үлгісінің бейнесін 18.3. сур. сип-аттайды. Осы график бойынша, ақшаға сүраныстың жоне ақш а ү с ы н ы с ы н ы ң тепе-тендігі проценттің номинал-дық мөлшерлемесі 7%-ке тең болганда орнайды. П р о ц е н т т і ң м ө л ш е р -лемесі бүдан томен болса, ш а р у а ш ы л ы к а г е н т т е р оздерінің авуарларындағы ақша көлемін осіруге талап-т а н а д ы . Бүл ж а ң а тепе -т е ң д і к к е окел іп процент м о л ш е р л е м е с і п ж о ғ а р ы көрер еді жоне керісінше. 
100 150 200 Ақшаға сүраныс жоне үсыныс млрд тенге 18.3. Сур. Ақша нарығы өзгерістерге икемді экономиканың түтас қызмет етуімен тығыз байланысты болады, алдымен несиелік — банкілік жүйемен. 
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18.2. Несиеніц мәні, кызметтері жэне формалары. Несиелік механизм. Несие (кредит) сөзбе-сөз аудармада сенім (credo - сенемін) деген түсінік береді. Бүны белгілі бір капиталдың басқа бір кәсіпорындағы солардың айналымы деп жоне сол кәсіпорынмен келісім деп түсінуге болады. Несиелік келісім ~ бүл төлемі мезгілінен кешіктірілген сатып алу-сату болып табылады. Несие туралы оның монін ашып корсету үшін мынадай жайт-тарды айту керек: несие дегеніміз карыз қорының болмысының (қозгалысының) формасы, қарыз корына меншіктің жүзеге асы-рылуының ерекше формасы. 
Қарыз қорын орталықтантан ақша қорының бөлшегі деуге болады және ол кейбір жагдайда ақша ретінде есептелмек, солай болып елестейді. Одан терең талдау кордың күрделі қайшылығы мол екі процестермен байланысты қатынас екенін айқындатады: кайтарылып берілетін уакытша қолданылатын акша қүралдарының калыптасуы жоне оларды пайдалануымен байланысты қатынастар екенін аңтартады. Бүл - қайшылықта болатын бірлік жоне тек 

қарыз корының қайшылықтарынан несие пайда болады. Абстракцияның бүдан жогары сатысында несие несиелік қаты-настарта айналады. Осы катынастар карыз қорының қозғалысы туралы кредитор мен кредит алушылар арасында пайда болып 
қалыптасады. Бүл катынастар, айталық венчур капиталына дем беріп, дамута импульс бере алады немесе олар экономика дамуы-ның кедергісіне айналуы мүмкін. Микро- жоне макроэкономикалык тепе-теңдікті орнатуда несие маңызды қызметтер атқарады. Несиенін көмегімен әр түрлі салалар жоне кәсіпорыңдар арасында капиталдын кайта болінуі жүріп отыра-ды. Несие берудің негізгі принциптері - белгілі мерзімге берілуі және оның кайтарылуы - несиенің нарык механизмінің тортіп сактаушы тиімді қүралы болып қызмет атқаруына жол ашады. Несие өзінің козғалысын ор түрлі формада жүргізеді. Несиенің классикалык формаларына коммерциялык жоне банктік несие жатады. Коммерциялык несие толем мерзімі кешіктірілген тауардың сатылуында колданылады. Оның объектісі - тауарлық формадаты күралдар. Максаты - тауарлар мен кызметтердің отуін тездету. Коммерциялык несие формасында жасалатын келісім күжатының 
қызметін вексель аткарады. 296/ 



Вексель - қүнды қағаздардың бір түрі. Ол белгілі уақыт мерзімі откеннен кейін, сонда корсетілген соманың төленуін талап етуге к ү к ы к береді. Вексельдің жабайы және аударма түрі болады. Жабайы вексель — осыны берген адамның белгілі соманы вексельді үстаушыға көрсетілген мерзімде төлеймін деген міндеттемесі. Аударма вексель, немесе тратта, вексельді үстаушының (грас-санттың) толеушіге (трассатка) өзіне толем жасау міндеттемесін алған, немесе, вексель бойынша толем жасау кепілдігін өзіне алған үшінші жаққа — акдептантқа, вексельде корсетілген ақша сомасын толе деген жазбаша буйрығы. Банк несиесін кәсіпкерлерге жоне басқа қарыз алушыларға ақшалай карыз формасында банктер береді. Кредитор кызметін банк атқарады. Банк несиесі бір жылдық мерзімге дейін берілетін қысқа мерзімдік жоне одан үзақ мерзімге берілетін үзак мерзімдік болып бөлінеді. Мемлекеттік несие — бунда қарыз алушы мемлекет, ал кре-дитор көбінесе халык болады. Осы несие мемлекеттік қарыз (заем), мақсатты процентсіз қарыздар, қазыналык міндеттемелер турін алады. Нарыктың калыптасу кезеңінде, түрмыстық жағдайлар үшін берілетін түтынушылык несие жоне мемлекеттер арасындағы бай-ланыстарға кызмет ететін халықаралық несие дами бастайды. Несие қатынастарының оркениетті елдерде кең колданылатын жана формалары дамып отыр: лизинг-несие, факторинг, фарфей-тинг жоне т.б. Лизинг - несиенің ақшалай емес формасы. Бунда машиналар, жабдықтар жоне басқа материалдык күралдар жалға беріледі, ал кейін осылардың күны бірте-бірте толеніп болғаннан сон, олар жалға алушылардың меншігіне айналады. Лизингтің қолданылуы меншік қызметтерініц болінуіне негізделеді. Мүлікке меншік күкы жалға берушіде калады, ал жалға алушы осы мүліктің күнын толық отелгенше оны пайдаланады. Лизингтік келісімдер 1 жылдан 10-15 жылға дейін жасалады. Әдетте, компаниялар техниканы оздері емес, лизингтік фирмалар арқылы береді. Лизингтік компаниялар кызметін ор түрлі үйымдар атқарады — банктер жоне олардың болімшелері, немесе, онеркосіптік корпорациялардың филиалдары мен еншілес компаниялары. Қазақ-станның нарыктык механизміітде несиенің осы формасыныц дамуы ойдағыдай болып отырған жоқ. Көбінесе жабдықтардың кыска мерзімді 297/ 



бір жылға дейінгі (рентинг) прокаты (жалға берілуі) қолданылып отыр. Коммерциялык банкгер несиенің факторинг деген формасын пай-далана бастады. Факторинг - бөтеннің қарызын сатып алу (сату) немесе, сенімхат арқылы коммерциялык операциялар жүргізу Банк немесе баска комиссионер кәсіпорнының, ассоциацияның жоне т б «дебиторлык есепшотын» колма-қол ақшага сатьш алады, бүдан соң ассоциацияның саткан тауарын немесе корсеткен қызметін накты' сатып алушьщан қарызды өндіріп алады. Форфейтинг - қарызды банкке сатумен байланысты үзак мерзімді факторинг, қарызды ондіріп алу мерзімі 1-5 жылдан кеиін келеді. Несиелік механизмнің калыптасуының бастапқы кезеңі тура-лы мәселе несиенің теориясы мен пракгикасының дамуында басты рол атқарады. Несиелік механизмді несиелік катынастарды үйым-дастырудың формасы деп жоне пайдалану тосілі деп қарастырған жон. Несиелік механизм - қарыз корына меншікті жүзеге асыру-дың экономикалык механизмі болып табылады. Несиелік каты-настар несие саясатының негізін қүрайды. Өтпелі экономиканың несие механизмі дамыған нарықтық несиелік қатынастарға парапар келмейді. Бүгін нарықтық қаты-настарга бағытталган, бірак әкімшілдік баскарудың элементгерінен толық қүтылмаган несиелік механизмнің тек отпелі нысандары жошнде оңгіме қүруға болады. Өркениетті елдердің несиелік механизмімен салыстырганда біздің елдеп несиелік механизмнің ерекшеліктері кандай? Бірінші ерекиіелік - Қазақстандық нарыктық шаруашылык жаңа гана калыптасып келеді. Бүнда дамыған шаруашылықтарға тон қор бағалылыктары мен сауда-саттық жүргізу, вексельдік жоне ипотекалық банктер торізді коптеген элеменгтер, қүрылым-дар, жүиелер жоқ , немесе, олар аз дамыған. Екінші ерекшелік - несиелік жүйелердің материалдық-техни-калык базаларының айырмашылықтарымен байланысты Біздің несиелік жүйе жабайы кооперация доуірі жағдайындағыдай болып отыр, электроника дәуіріне едәуір кешігіп аяк басып келеді Үшінші ерекшелік - несиелік сфераны мемлекеттік реттеудің нормативтік базасының жоқ болуы. Дамыған нарыктык шаруашы-лыкта, экономиканы мемлекеттік ретгеу жүйесіңце несиелік жүмыс-тар маңызды орын алады. Төртінші ерекшелік - несие сферасында «жариялылықтың» ж оқ болуы. 298/ 



Несиенің даму диалектикасы бүкіл әлемдік шаруашылықтың несиелік механизмінін калыгггасуына жеткізеді. Бүны барлық елдердің несиелік механизмдерінің тек жабайы жиынтығы деуге болмайды. Бүл ор елдің несиелік механизмдерінің күрделі, көп-жақты, ин-тефациялық , өзара тәуелділік, байланыс процесі болып табьшады. Оеының нәтижееінде түтае әлемдік несиелік болмыс жоне ерекше әлемдік нарық - халықаралық қарыз капиталының нарығы пайда болады. 18.3. Банктер, олардын түрлері және кызметтері. 
Қарыз проценті. Несиенің, нееиелік катынастардың, нееиелік механизмнің негізінде несиелік жүйе - банктер пайда болады. Банк ақша ресурстарын тартып, оларды орналастырумен айналысатын эконо-микалык институт. Банктер активтік жоне пассивтік операциялар жүргізеді. Пассивтік операциялар арқылы банк акша ресурстарын тартып жинактайды, ал активтік операциялар аркылы соларды орналастырады. Банктің ресурстары озінікі, сырттан тартылған жоне эмитеттік болып болінеді. Өзіндік қаржыларға акционерлік және резервтік капитал, сонымен катар болінбеген пайда жатады. Банк ресурста-рының негізгі болігін тартылған салынымдар (депозиттер) жоне контокорренттік пен корреспонденттік есепшоттары қүрайды. Нарық экономикасында қаржы-несиелік телекоммуникация-лар негізінде әрекет ететін, эр алуан, банктік емес, оздерінің информациялык жүйелері бар, қаржы-несиелік мекемелер маңыз-ды қызметтер атқарады. Бүл лизинг компаниялары, трастык, ин-вестициялық , акция шығаратын, факторингтік, фарфейтингтік, клирингтік палаталар, сақтандыру коғамдары, зейнетакы корлары. Нарықтык экономикаға парапар келетін, осы заманныц банкілік жүйесі туралы оңгімеде, банкілік мультипликатор деген түсінік на-зардан тыс қалуы мүмкін емес. Қарыз алушы бір банкіден несиеге акша алғанда, осы ақша келісім жасасқаннан кейін баска банкте болып калуы мүмкін. Осы кейінгі банк бүл ақшаны басқа клиент-ке несиеге бере алады. Осылай акшалай ссудалар бір-бірімен шаты-сып-батысып жатады. Ал несиелендіру процесі біткенде, бастапкы салынған сома оседі. Бастапкы соманыц осімінің колемі банкілік мультипликатор деп аталады. 299/ 



Банкілік мультипликатор мынаны көрсетеді: егер сырттан банкілік жүйеге қандай бір ақша сомасы түскен болса, онда түпкі 
қорытынды бойынша, ақшаның үсынысы банкілік мультипликато-рға кобейтілген бастапқы салымға тең сомаға дейін өседі. Ал банкілік айналыстан бастапқы салынған ақша сомасының алынуы, банктің потенциалдық несиелерден айрылып қалғаны болып табылады. Банкілік мульиипликатор айналыстағы ақша санының көбейуіне комектеседі, бүл и н ф л я ц и я л ық күтімдерді тудырып, күрделі олеуметтік қиыншылықтарга жол ашады. Ақша массасының динамикасына коп факторлар эсер етеді. Неоклассикалық бағыттың қүрамды бөлігі болып табылатын, ақша-ның сандық теориясының окілі американдық экономист И.Фишер (1867-1947 жж.) мынадай теңцеу үсынады: MxV=PxT, бүнда М - айналымдагы ақшаның саны; V - олардың айналу шапшаңдыгы; Р - бага дәрежесінің орта шамасы; Т - барлық тауарлар мен қызметтердің саны. Бүнда V мен Т түрақты деп саналады, өйткені олар үзақ мерзімді факторлармен белгіленеді. Сандық доктринаның басқаша (кембридждік) вариантын бірнеше ағылшын экономистері жасаған. А.Пигу (1877-1959 жж.) мына формуланы үсынады: М = КхРхТ, бүнда М - ақшаның саны; К - ақша формасында келуін тілейтін жы .дық табыс-тагы улес; Р — баеаның дәрежесі; Т — ондірістің физикалық көлемі. Дж.М.Кейнс ақш а н ы ң экономикадағы рөлін озінше түсініп, «өтімділікті үнату» доктринасын үсынған. Оның айтуы бойынша ақша каражатына қажеттілік мына жағдайларға байланысты туады: • күнделікті (агымдагы) келісімдер жүргізу кажеттігімен (трансакциондык мотив); • % нормасының болашақтагы өзгерістерінің болжанбауымен (спекулятивтік мотив); • шыгынга үшырау қауіптілігімен (сақтану, қапыда қалмау мотиві). 3 0 0 / 



Бүгінгі монетаристер сонау XX ғ. 50-ші жьшдары түжырымдаған (М.Фридмен) «ақша ережесін» қолданады. Осы ереже бойынша эко-номикалык түрактылықты камтамасыз ету үшін, акша массасының үзак мерзім бойы түрақты темпте осуін қолдап отыру қажет. Бүл айналымдағы акша санын реттеудің жаңа механизмін жасауды тілейтін орекет болып табылады. Несие момілесінің маңызды элементіне ссуда проценті жатады. Процент, несие торізді, белгілі бір жағдайда пайда болған. Металл акшаның, ақша капиталының, процент пен осімқорлықтың — осы-лардан өркениет басталған — пайда болуы тауар ондірісінің дамуы-ның белгілі кезеңімен байланысты. Сонымен бірге, процент несиенің міндетті атрибуты деуге бол-майды. Тауар-акша қатынастарының алғашқы кезендерінде несие айырбасты жеңілдету жоне кеңейту үшін қолданылған. Соңынан несиеден тікелей пайда алу, ссудадан белгілі осім алу мүмкін болды. Мысалы, коне Римде қарыз келісімі жэне ссуда келісімі деген түсініктер айкын ажыратылған болатын. Процент молшерлемесінің жүйесінің барлығына орталык банктің есептік молшерлемесі, қазыналық вексельдердіц мөлшерлемесі, біркүндік ссуда бойынша банкаралык мөлшерлемелері базалық негіз болып табылады. Бүлардағы өзгерістер экономиканың болмысына, инфляцияныц темпіне, мемлекеттіц ақша-несиелік саясатының ба-ғыттарына тоуелді болады. Нарыкгық экономиканың өтпелі кезеңінде ссуда проценті елеулі жоғары болады, бул бірнеше жағдайлармен белгіленеді. Нарыктык түрақтылык орнау деңгейіне сойкес ссуда гіроцентіне томендеу тен-денциясы келеді, бул бара-бара пайданыц орташа нормасының ша-масына жетеді. ^Сарыз дропентінін лпрежегі несиелік келісімдердіц аса маңыз-ды элементін қүрайды. Процент, несие сиякты, ылғи болмаған. Оркениеттіліктің басталуымен байланысты металл акшасы, ақша капиталы, процент пен өсімқорлык өндірістің тек белгілі бір сатысында пайда болған. Осымен катар процент несиеніц кажетті атрибуты деуге бол-майды. Тауарлык-ақша катынастарыныц бастапкы кезеңдерінде, несие айырбасты жеңілдету жоне дамыту үшін колданылған. Со-нынан несиеден тікелей пайда табу мүмкіндігі туады. Акысыз берілетін карыз капитализмніц алғашкы сатыларында орын алған. Капиталды ботен косіпкерге беру тек пайда табу ғана 301/ 



емес, сонымен қатар бүл капиталды сақтау болып табылады Егер несие процентсіз болуы мүмкін болса, ал банктік проценгтің болуы несиенщ козгалысымен тыгыз байланысты болады. Банк проценті коммерциялык орекетті ынталандыру үшін колданатын несиенің озгеше багасы болып табьшады. Баска бага-ларға үксас, несиенің багасы белгілі ауытқуда болуы мүмкін Оның көлемі акша нарығындағы сүраныс пен үсыныстың арақа-тынасына жоне сонымен қатар, қарыз алушыға белгілі акша сома-сын беруіш кредитор озіне артатын қауіп-қатер дэрежесіне тоуелді болады. Несиелік келісімнің қандайында болмасын, қарыздың мерзімінде отелмеу қаупі болады. Қауштің дәрежесіне байланыс-ты, қауіпке тоуекелділіктің бағасы бейнесін алатын, процентгің белгілі бір болшегінің молшері белгіленеді. Тоуекелдіктердің банктердің түрлеріне байланысты op түрлі дәрежесі болады. Мы-салы, инновациялық банктер үшін тоуекелдік қауіп дорежесі жо-гары болады, ойткені олар венчурлік (қауіпті) капиталды несиелендіреді. Бүнда мемлекет жагынан берілетін кепілдіктің козгалмайтын мүлікке қолданатын кепілдік қүқы к т ы ң маңызы елеулі рол аткарады. Коммерциялык банктерде баланстанбаган (үилесімге келтірілмеген) отімдіктің қауіп-қатерлері пайда болуы мүмкін, ягни банктің оз міндеггерін уакытында атқара алмайтын мүмкіндіктерінщ пайда болуы. Тоуекелдің осы түрі, қаражаггары түракты емес үйымдарды несиелендіргенде, әр түрлі банктерге бір клиенттің бірнеше есепшоты болінгенде пайда болады. Процент молшерінің (ставкасының) барлық жүйесінде негіз (базис) болып табылатындар: үлтгық (орталық) банктің есепке алу проценте, қазыналық вексельдер ставкасы, біркүндік карыз бой-ынша банктераралык ставкалар. Бүлардың озгеруі экономиканың болмысына, инфляцияның қаркынына , мемлекеттің акша-несие саясатының багыттарына тоуелді болады. Нарык экономикасына оту кезеңінде карыз процентінің дәрежесі шамамен жогары болады. Бүган коп жагдайлар осер етеді. Нарыктык түрақтандыру күшейген сайын карыз процентінің томендеу т е н д е н ц и я м пайда болады, оның колемі пайданың орта нормасына жақындай түседі. 18.4. Несие ресурстарының нарыгы, даму нерспективасы. Несие ресурстарыныц нарыгы - бүл сатып алу - сату объектісінің кызыметін карыз коры атқаратын тауарлық-ақша катынастарының 302/ 



18.4. Несие ресурстарының нарығы, даму перспективасы. Несие ресурстарының нарыгы - бул сатып алу - сату о&ьектісінің кызыметін қарыз қоры атқаратын тауарлық-ақша қатынастарының ерекше сферасы. Айқындай түссек, несие ресурстарының нарығы деп экономикалык осуді жузеге асыратын, кайтарылып берілетін, акша куралдарын жинактап жоне оларды кайта болуді камтамасыз ететін, нарык катынастарының бір болшегі аталады. Несиелік нарық болуының объективтік негізін акша қүралда-рының ауыспалы айналымының зандылықтары күрайды, бунда уакытша бос акша қүралдары мен соларға туған кажеттіктер ара-сындағы тоуелділік теңцестірілуге тиісті. Акша қуралдарының коз-ғалысымен байланысты туып отыратын кайшылыктар, карыз ка-питалына сураныс пен усыныс қалыптасуында несие нарығының комегімен шешіліп отырады. Несие ресурстары нарығын карыз қорына сураныс пен усы-ныс жасайтын мекемелердің болініп шығуымен есептесе отырып институционалдық багьптан да байкаған жон. Үсыныс жасаушы-ларға кобінесе несие-қаржы мекемелері жатады, ал сураныс жагын кызмет етуші фирмалар мен мемлекет курайды. Тереңірек жургізілген талдау, осы екі жақтағы мекемелердің ынталары мен мүдделерінің тығыз байланысып, бір-біріне алмасып жатканын жоне олардың мезгіл-мезгіл, немесе, бір мезгілде қарыз корына үсыныс, немесе, сураныс жасаушы болуын корсетеді. Несие нарығы коммерциялық банктер, op түрлі компаниялар, зейнетакы жоне сактандыру корлары, кор биржалары арасында бөлінеді. Баскарудың окімшіл-оміршіл жүйесі жагдайында ресурстар-дың колемі жоне оның колдану багытгары несиелік жоспармен, ал акша айналымының реттелуі - қассалык жоспармен белгіленген. Осы жоспарлар (несиелік және кассалық) директивтік сипатта болып, оларды үкімет бекітетін, несиелік ресурстардың қозгалысы деформацияланган формада жүрген: ол сураныс пен үсынысқа негізделген несие бюджет шыгындарын қаржыландыруга колда-нылган, несиенің қайтарылуы (оның негізгі принципі) камтамасыз етілмеген, несие беру мен қаржыландыру арасындагы айырмашы-лык есепке алынбаган. 
Қарыз ресурстары нарыгының аткаратын кызметтері: карыз 

қорын болу; жаңа экономикалы кешендердің жасалынуына қаты-насу; сырткы саудага, халықаралық есепшот жүргізуге кызмет корсету. 3 0 3 / 



отырады. Әлемдік шаруашылықта орын алып отырган интеграциялық процестер тек бір еддің емес, барлық әлемдік шаруашылық масшта-бында жүріп отырады, ол несие жоне қаржы ресурстарын жылдам, ойдағьщай колданута мүмкіндік береді. Сондықтан несиелік нарықка тығыз, озара байланысты, озара тоуелді, бір-бірімен алмасып жататын, үлттық жоне халықаралык нарықтардыц жиынтығы деген анықтама беруге болады. Бүгін біртүтас әлемдік нарықтың калыптасу процесі жүріп отыр, ал қарыз капиталының нарыты элемдік шаруашылыктың несиелік механизміне үласып (тартылып) келеді. 18.5. Жалған капитал, бағалы кағаздар нарығы, кор биржасы. Несие нарыты мен қүнды катаздар нарыты тығыз озара эсер етеді. Нарықтың басқа түрлерінен қүнды қатаздар нарыгының айырмашылығы осы нарықта айналыста болатын тауарлардың си-патының ерекшеліктерімен белгіленеді. 
Қунды қагаз оте ерекше тауарға жатады. Ол бір мезгілде меншік лауазымы (титулы) жэне борыш колхаты (міндеттемесі) болып табылады. Бүл табыс алу қүқыты жэне осы табысты төлеп түру міндеттемесі. Осы тауар өзінің меншікті қүны болар-болмас шамада болуына карамастан, оте жотары нарықтык батамен сатыла алады. Қүнды қатаз - «жалған капитал», бірақ ол ақиқат капитал-дын белгілі мөлшері болып қызмет ете алады. Жалған капитал - ақиқат капиталдын кағаз түріндегі бейнесі. Жалтан капиталдын багасы, біріншіден, капиталға сүраныс пен үсыныстың арақатынасымен, екіншіден, қүнды қагаздардан түскен табыстың капиталга айналдырылған (капиталданган) шамасыньщ молшерімен белгіленеді. Жалтан жоне ақикат капигалдьщ колемдерінің айырымы күрылтайлык пайданы қүрайды. Бүны алдымен жотары табысты кәсіпорындарын үйымдастыртандар алады. Осыны алудың бір одісі - косіпорынга накты жүмсалтан капиталдын көлемінен елеулі шамаға артық сомада акциялар шыгару. Жалтан капитал әкелетін табыстыц козі толығынан жасырын, тасаланған болады, сойтіп күнды қатаздар өзімен-озі табыс әкелетін кабілеті бар деген сенім туады. Әсіресе бүл мемлекеттік заем (карыз) облигациялары аркылы корінеді. Жалған капиталдын осы формасының күнының жок болуымен қоймай, ол жиі жағдайда 3 0 4 / 



ешкандай нақты капитал болып табылмайды, ойткені облигацияға проценттер көбінесе салыктар есебінен толенеді. 
Қүнды қағаздар нарығы біріншілік және екіншілік болып бөлінеді. Біріншілік нарыкта күнды кағаздардың жаңа шығарылы-мы орналастырылады. Бүның эмитенттері корпорациялар, үкімет, муниципалдык органдар. Қор бағалықтарын сатып алушыларға жеке инвесторлар және несие-қаржы институттары жатады, бүлар институционалдык инвесторлар деп аталады. Қүнды кағаздар эмитенттің инвесторлармен тікелей, немесе, делдал аркылы байла-нысының нотижесінде орналастырылады. Қүнды қағаздардың нак-ты шығарылымын сату үшін эмиссиялык синдикат күрылады. Делдалдар аркылы көпшіліктің жазылуымен күнды кағаздар-ды орналастыру андеррайтинг деп аталады. Егер эмитент, инсти-туционалдык инвесторлар тобымен, олардың барлык шыгарылым-ды сатып алуы туралы тікелей келіскен болса, онда күнды кагаз-дардың жеке орналастырылуы орын алады. Эмиссия болганда сатып алған қағаздарды инвесторлар кайта сата алады. Бүрын шығарылған қағаздарды сатып алу-сату туралы келісімдер екіншілік нарыкта жасалынады. Осы нарық екі боліктен: 

қор биржаларынан жоне биржадан тыс айналымнан түрады. Биржаларда делдалдық қызметтерді тек соныц мүшелері ат-
қарады. Биржа мүшелігі сатып алынады, сатылады. «Биржалык орынның» багасы сураныс пен үсыныстың арақатынасымен байла-нысты болады. 

Қүнды кагаздармен сауда жүргізуде екіншілік нарыкта косіби делдалдың — қаржы брокерінің болуы міндетті шарт болып табы-лады. Қаржы брокерлері бірігіп екіншілік нарықтың катал үйым-дастырылған «жүйелі» секторын күрады, ол — қор биржасы. 
Қор биржаларының ролі сан алуан болады. Олар капиталдың тартылуын жоне корлануын ынталандырады; инвестициялык жоне инфляциялық процестерді реттеп отырады; акциялар, облигация-лар жоне б а с к а к у н д ы к а г а з д а р д ы н э м и с с и я с ы а р к ы л ы косіпорындардың каржыландыру мүмкіндігін молайтады. 
Қүнды кагаздар айналымына кызмет етуде биржадан тыс нарық манызды рол атқарады. Ол кор биржасының босекелесі жоне оның толыктырушысы болып табылады. Биржадан тыс на-рыкта делдал кызметін инвестициялык — банктік фирмалар жоне маманданган компаниялар аткарады. Дилер деп аталатын делдал, брокер мен маманның қызметін қосып аткарады. 20-2303 305 



Қаржы нарығының тағы бір маңызды құрамына вексельдік на-р ы к жатады. Осыдан бірнеше ғасырлар бұрын вексельді - есеп айырысуды жеңілдететін, тездететін және кәсіпорындарының несиелік мүмкіндіктерін үлғайтатын қүралды - Британ империясы жарыққа әкелді. Вексель дамуында озіне жаңа нарықтарды, елдерді "бағынды-рады". Ол мынадай жатдайлардың факторына айналады: а) саны барған сайын өсіп отыратын компанияларга қаржылық басқару жүргізудің; б) кәс іпорындары мен региондардың б о р ы ш т ық мәселелерін шешудің; в) қор биржаларының (олардың айналымы-ның 1/3 темен емес) жэне биржадан тыс сауданың; г) өтпелі эконо-микалы елдердің төлем айналысының. Вексельдік нарық біріншілік және екіншілік нарықтардан түрады бүлар катал реттеліп отырады. Себебі: в е к с е л ь оте д е м о к р а т и я ш ы л ж ә н е и к е м д і и н с т р у м е н т , мәмілелердің қандайын болмасын қолдан жонелтіп отыра алады; кейбір жагдайларда ол кредитор мен қарыз алушының қүпия момілесінің нотижесі болып табылады, сондықтан оның жаңа кре-диторға ауысуы үлкен сақтыкпен жүруі мүмкін; вексельдің қолдан қолта ауысуы акцияның немесе облитация-ның иеленушісінің ауысу әдісінен болек бслады, вексельдің қозта-лысының алторитімі еңбек болінісіне жэне котерме сауда батытта-рына негізделеді. Нарықтың нетізті мүшелері вексельдік саудагерлер — трейдер-дер, кредиторлар, потенциалдық инвесторлар. Вексельдік нарык-таты алыпсатарлық вексельді отемпаз қүралга айналдырады. Вексельдік нарықтың қызмет етуінің басты сүраты — вексельді сатып алушы табыла ма? Потенциалдық сатып алушы - бүл вексельді шытарудың озекті, орталық моменті. Шынында, вексельдік нарык потенциалдық сатып алушыларды озі жасайды. Нарыққа вексельдер кобінесе кездейсок, тіпті зорлыкпен түседі. Вексельдік нарықтың тиімді еместігін жою үшін, вексельдің жыл-жуымен байланысты информацията мониторинг жүргізу қажет. Бүгін вексельдік нарық осы инструменттің экономикадағы ролі туралы мүлдем жаңа козқараспен қамтиды - озаралык борыштарды отеу процес іне қатынасута болатын м ү м к і н д і к п е н , б о р ы ш т а р д ы акционерлік формаға айналдыру мүмкіндігімен. 
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18.6. Акша-несие жүйесін макродәрежеде реттеу. Процент пен ақшаныц Кейнетік теориясы. Экономикалық теорияда акша-несие аркылы реттеудің ор түрлі концепциясы орын алады. Бүлардың маңыздыларына кейнстік жоне монетаристік теориялар жатады. Акшанын сандык теориясы-нын окілдері экономиканын циклмен даму себебін тауарлар саны жоне акша саны арасындағы катынастармен белгіленген тауарлык бағаның ауытқуымен (тербелуімен) долелдесе, Дж.Кейнс циклға акшанын осерін проценттін нормасы арқылы долелдейді. Кейнс усынған «несиелік реттеу» ондіріс процесінің несиеден тәуелді екенін байқатады. Сураныстың ондіріске қарағанда шешуші рөліне сүйене отырып, Кейнс конъюнктураға осер ететін фактор-ларды: жүмыспен камту, куатгарды пайдалану, ондірістік күралдар-дың тутыну заттарына суранысы, тортіптің психологиясы аныктай-ды. Карыз капиталының проценті жоғары болғанда, косіпкерлерде «отімділікті үнату», яғни капиталды ақшалай түрде сактауды үна-тушылық пайда болады. Сондықтан, косіпкерлердің инвестиция жасауға стимулын когеретін карыз процентінің томен болтаны кажет. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін процент ставкасынын томендігін колданып тиімді сүранысты ынталандыру жолы кыс-кара бастады, ойткені орталык банктер көбінесе рестракциондык несие саясатын жүргізуге можбүр болады, яғни инфляциямен күресу үшін процент ставкасын жоғарылату кажеттігі. Реттеудің осы кестесі (үлгісі), босекелік нарыктардың моно-полиялануы томен болған жағдайда, батыс елдерінін кобінде XX ғ. 50-60-шы жылдарына дейін шамамен тиімді болып келді. Ал тепе-тендік баға механизмін жойған жоне инфляпияның өте жыл-дам осуімен оның жаңа сапасын (шығындар инфляциясын) туды-рған, сонымен катар 70-ші жылдары жүмыссыздыктың жоғары дорежесін тудырған, нарыктардың монополиялану процестерінің күрт күшеюі, кейнстік концепция аркылы түсіндірілуі мүмкін еместігін долелдеді. Бүл акшалай-несиелік реттеудің жаңа моне-тарлык концепциясының үсыныстарын колдануға жол ашты. М о н е т а р и с т е р ж о н е о л а р д ы ң ж е т е к ш і с і М . Ф р и д м е н капитализмнің экономикасы іштей түракты болады жоне ол озін-озі реттеуге, озін-озі жонге келтіруге кабілетті деп түжырымдай-ды. Осы жағдайда, өзін-озі реттейтін механизмдерінің кызметтерінін жүзеге асырылуының кажетті шарты — бағаның акшалай айна-307/ 



лымының тұрақты болуы. Монетаристер бойынша, акша үсыны-сының колемі — ақш а н ы ң массасы, акдна — несиелік саясаттың басты бағыты болып табылады. Ақша массасының жатық осуі экономиканьщ түрақты дамуын қамтиды. Бүгінгі күні ақша-несиелік реттеудің монетарлық концепция-сы нарықтық экономикалы елдерде кең тараған. Бүл оның шару-ашылықтың осы жүйесіне парапар болғандығын жоне экономика-л ы к моселелерді шешуге кабілетті екенін айкындайды. 
Ұлттық банк Қазакстанда заң түрінде ақша-несиелік реттеу органы болып табылады. Реттеудің объектісі — айналымдаты ақша массасының колемі жоне қүрылымы. Заң жүзінде Үлттық банктің ақша-несиелік ставкага эсер ететін экономикалық күралдары белгіленген: несиелер бойынша міндетті резервтердің жоне есепке алу ставкаларының нормасын белгілеу, банктер үшін экономика-лык нормативтерді белгілеу, қүнды кагаздармен операциялар жүргізу. Акша-несиелік реттеудің осы шаралары олемдік практиката мәлім жэне олар коп елдерде колданылып отыр. 19 тарау. ИНФЛЯЦИЯ ЖӘНЕ ИНФЛЯЦИЯҒА 

ҚАРСЫ РЕТТЕУ. 19.1. Инфляция және оның түрлері. Инфляцияның даму механизмі. Инфляция — копфакторлы күбьілыс, ол батаның жалпы дәрежесінің осуі аркылы жоне нақты активтерге қаратанда ақша белгілерінің қүнсыздануы аркылы бейнеленеді. Жеке тауарлар ба-ғасының кандай болмасын озтеруі міндетті түрде инфляция болып табылмайды. Инфляцияга қарама-қарсы дефляция баға мен шыгындардын жалпы төмендеуі болып табылады. Баганыц осуінін бәсендеуі дезинфляция деп аталады. XX ғ. 70—90-шы жылдарында баганың осуінің ерекшелігі, оның үзілмей жүріп отырыуымен, жалпыламалытымен, бір қалыпты еместігімен сипатталады. Экономикалык одебиетте инфляцияның мынадай түрлері ата-лады: і. Экономиканы мемлекеттік реттеудің «терендігіне», инфля-цията карсы саясаттьщ инструментарийлеріне байланысты, инфля-ция айкын немесе басылтан бүркемелі түрде жүріп отыруы мүмкін. Инфляция процесінің айкын немесе ашық формада болын отыр-308/ 



ғаны бағаның өсуі, үлттык, валюта курсының томендеуі аркылы корінеді. Басылған инфляция бүркеме, жасырын формада жүреді жоне ол онім сапасының төмендеуі, ассортимент күрылымының озгеруі, экономикадағы тапшылыктың осуі, кезектегі түрушылар-дын кобеюі аркылы корінеді. 2. Зерттеу объектісіне байланысты, инфляция үлттық, аймак-тык жоне олемдік болып болінеді. Үлттык жоне аймактык масш-табта талдау объектісін котерме жоне болшек сауда бағаларынын динамикасы, кейбір елдердегі, елдер бірлестігінің дорежесіндегі, халыкаралык нарыктағы ЖҮО-нін дефляторы қүрайды. 3. Ішкі жоне сырткы факторлар тудыратын жүйеге ыкпал ететін инфляциялык импульстарға байланысты, импортталған жоне экспортталған инфляция болады. Елдің валюта курсы катан сак-талып түрған жағдайда импортгық тауарлардьщ бағасының кандай болмаса да осуі, елге инфляцияны импорттайды. 4. Бағаның осу каркынына байланысты, инфляциянын мына-дай түрлері болады: жылына 10%-ке дейін болса орташа, немесе, жылжымалы инфляция, жылына 200% болғанда - секірмелі, не-месе, «латындык», 200% артканда — гиперинфляция (американдык экономист Ф.Кэган бойынша — айына 50%-тен артык болса). 5. Экономиканың бағаньщ осу каркынына утымды бейімлелуіне байланысты, инфляция баланстанған (тендестірілген) жоне балан-стандырылмаған (тецдестірілмеген) болып болінеді. Бфіншіде баға-лар орташа жоне түракты осіп отырады. Баска макрокорсеткіштер сойкестікте озгеріп отырады. Екіншіде тауарлардың бағасы секіріп оседі жоне бул бір мезгілде жүрмейді, ал экономика озгермелі жағдайға бейімделуге үлгере алмайды. 6. Мемлекеттің инфляциялык процеске осер ету кабілетіне байланысты, инфляция бақылаудан шыкпаған жоне бакылауға конбейтін болып болінеді. 7. ЖҮӨ-нің корсеткішінің озгеруіне байланысты,экономикада сураныстың оскен жағдайында акикат жоне жалған инфляция орын алады. 8. Бағаның болашактағы осу каркыны жоне оған үйлесімді бейімделу дорежесі туралы болжамның долме-дол болуына-болма-уына байланысты, болжауға болатын жоне болжауға келмейтін инфляция болады. 9. Инфляциялык процесті тудыратын жоне оған дем беретін факторларға байланысты «сураныс» инфляциясы жоне «шыгын-дар» инфляциясы болады. Сонымен, инфляция қоғамдағы жиынтык сураныс пен жиын-тык усыныстың арасындағы сәйкестіктің жойылуының нотижесі 309/ 



болып табылады. Акшаның саңдық теориясыньщ айырбас тендеуіне сүйене отырып, ж и ы н т ық сүранысты ақшаның үсынысы мен оның айналым жылдамдыгының көбейтіндісі деп, ал ж и ы н т ық үсынысты шыгарылған онімнің физикалық көлемі мен баға дәрежесінің кобейтіндісі деп, түжырымдаута болады. Айналым-дагы ақша санының немесе онын айналым жылдамдытының қан-дай болмасын осуі ж и ы н т ық сүраныстың осуіне әкеледі жоне керісінше. Жиынтық сүраныстың осуін тудыратын, ақша массасы-ның кобеюінің бірнеше себептері болады: экспансионистік қаржы саясаты, мемлекет саясаты, бюджет тапшылытын «баспа станогі» аркылы отеу, несиені кенейту тортібі, инвестициялык бум, түты-нушылык талғаудағы қүрылымдық озтерістер және басқалар. Сүраныс түрткі болтан инфляцияның талдауының үлгісі 19.1. суретте келтірілген. 
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Өндірістің нақты көлемі 19.1. Сур. Сүраныс инфляциясының дамуы. Экономикада тепе-тендік бар деп есептейік. Графикте бүны жиынтык сүраныстың 1 жоне үсыныстың 2 қи с ық сызықтарының А нүктесінде берілген базалык баға дорежесіндегі ондірістің колемінің накты табиғи деңгейімен түйіскені корсетеді. Акша массасының осуі (акша айналымының жылдамдығының) жиынтық сүраныстың кисык сызығын, жиынтық үсыныстың кисык сызығының бойымен, жо-гары 1 к ы с к а мерзімде тепе-тендіктің жаңа дорежесіне жеткенше, жылжытады. Өндіріс колемінің кеңеюі, сүраныстың бастапкы осуінё сойкес мультипликациялык эффектпен үйлесімді жүреді. Сонымен бірге, осіп келе жатқан сүраныс бағаның жалпы дорежесін жоға-рыга итереді. Белгілі уақыт мерзімі откеннеп кейін ,баганың оскенін 310/ 



барлык шаруашылык субъектер сезеді. Еңбектің бағасы өседі, баска ресурстардың қүның өсуі де өндіріс шығындарын осіреді. Нэтежисінде жиынтык үсыныстың қисық сызығы бағаның осу шамасына солға карай жоғары 2 жылжиды. Жиынтық сүраныстың сызығы осының алдындағы сүраныстың осімінің шамасының колемінде тағы жога-ры котеріледі. Бүған кейінгі кезеңдерде сүраныс пен үсыныстың кисық сызыктарының жылжулары болып түрады: үзақмерзімдік кезенде сүраныстың барлык осімі бағаның осімімен отеліп отыра-ды, ал ондіріс колемі озінің табиғи деңгейіне оралады. Инфляциялык процестің дамуының осындай түрі сураныс турткі болган инфляция деп аталады. Осындай сураныс инфляциясының дорежесін мынадай фактор-лар белгілейді: • экономикалык осудің орташа жылдык каркыны; • еңбек нарығының болмысы жоне толык жүмыспен камты-лу дорежесі; • жиынтык үсыныс компоненттерінің динамикасы жоне осім 
қаркыны; • шаруашылык агентгерінің бағаның болашақта калай осетінш болжай алатын кабілеті. Экономикадағы инфляциялык импульсті жиынтык үсыныс-тағы озгерістер тудыруы мүмкін. Мүнда ондірістің жалпы колемі томендейді, ал баға оседі, үзақ мерзімдегі осы процестің нотижесі экономикадағы сүраныстың бастапкы осуіндегідей болады. Осындай одіспен инфляциялык процестіц жүруі шыгындар турткі болган инфляция немесе шыгындар инфляциясы деп атала-ды. Мүнда баға дорежесі ондіріс шығындарының нақты осуі нотижесінде жоне ағымды шығындар осуін күту нотижесінде котерілуі мүмкін. Шығындар қысқа мерзімді факторлардың (мысалы жиынтык сүраныстың кысқа мерзімде осуі) кызметі осерінің нотижесінде ғана емес, ол үзак мерзімді факторларының кызметгерінің осерінің нотижесінде оседі: • ондірістегі диспрропорциялар мен жекеленген колайсыз жағдайлардың болуы (күрылымдык инфляция); • монополизацияны осіру бағытындағы нарык күрылымын озгерту; • үсынысты бүзу немесе жою; • еңбек онімділігінің осу каркынынан артык каркынмен жалақыныц осуі. 311/ 



Жиі болатын жағдай - баға және жалақы осе отырып бір-бірін «жалақы - баға» инфляциялық спиральға тартады. Осының корінісі - бағаның осуінің есесін қайыру мақсатпен, еңбекшілер жалакының осуін талап етеді. Пайда нормасы түрақты болғанда, ондіріс шығыңцарыныц өсуі, онімнің бағасын котереді. Нотижесінде, жүмыскерлер номиналдық жалақының одан эрі осуін тілейді, бүл процесс оралып жүріп отырады. Осындай спиральді жою оңайға түспейді, ойткені сүраныс үнемі осіп отырады жоне экономикада жүмыспен толык камтылу орын алып отыр. Әдетте, экономикада сүраныстың осуі бағаның, жалақының, жүмыспен қамтудың, ондірістің нақты осуіне океледі. Осы про-цесс шығындар инфляциясы түрін алуы мүмкін, ал шынында , шығындардың осуі сүраныстың күшті ықпалы аркылы жүрсе де, практикада инфляцияның бейнесі екі түрі де бір мезгілде жүріп отырады жоне бір-біріне эсер етуде болады. Сонымен, экономикадаты акша үсыныс қарқынының өзгеруі мынадай жатдайларга океліп согады: • үзакмерзімдік аспектіде - ондірілген өнімдердің саны ондіріс факторларының шыгындарымен жоне қолданган техноло-гиямен белгіленеді; қыскамерзімдік аспектіде — егер экспансиониста ақша-несие саясаты күтпеген жоне болжамсыз сипатта болса, ондірістің накты колемі өсуі мүмкін; • ондірістің номиналдық көлемі жоне инфляцияның қарқы-ны акшаның үсынысымен белгіленеді. Статистикалык талдау акша мен батаның арасында байланыс барын (көбінесе асинхрондық) долелдейді. 19.2. Инфляцияныц әлеуметтік-экономикалық салдарлары. Инфляцияның салдарлары op алуан, озара қайшылықта болады жоне мынадай жатдайларта океп сотады. Біріншіден, ол үлттык табыс пен байлықты қоғамның ор түрлі топтарымен, экономика-л ы к жоне элеуметтік институттар арасында қалай болса солай жоне болжамсыз қайта болуіне мәжбүр етеді. 
Қаражаттар жеке сектордан (фирмалардан, үй шаруашылыкта-рынан) мемлекет тарапына кайта болінеді. Инфляция факторының біреуі болып табылатын мемлекет бюджетінің тапшылыты, инфля-циялық салықпен отеледі. Осыны нақты ақша қалдықтарынын барлык үстаушылары толейді. Ол озімен-өзі, автоматты түрде толенеді, ойткені инфляция кезінде акша капиталы қүнсыздана-
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ды. И н ф л я ц и я л ы қ с алык накты а к ш а қалдығы к ү н ы н ы ң томендегенін көрсетеді. Табысты мемлекет пайдасына кайта болудің келесі жолы, ол — акша басып шығаруға монополиялық қү к ық т ы ц болуынан пайда болады. Қосымша басылып шыккан банкнотгар номиналдарының сомасы мен оларды басып шығаруға жүмсалған шығындардың айырмасы сеньоражцеп аталады. Ол мемлекеттің басып шығарған акша үшін алатын накты ресурстарыныц санына тец болады. Сеньораж халыктың өздерінің акша қалдыктарының накты қүнын үстап түрған жағдайдағы инфляциялык салыкка тең болады. Белгіленген табыстары бар адамдар инфляция нотижесінде накты табыстардың томендеуінен шығынға үшырайды. Индекса-цияланған табыс алушы топтар табыстарды индексациялау жүйесі оларға накты жалакыны сактап калуға мүмкіндік бергеніне инф-ляциядан қорғана алады. Нарыкта монополиялық жағдайға ие болушылар оздерінің нақты табысын осіре алады. Накты активтер иелерінін (козғалмайтын мүліктіц, антиквари-атгың, онер туындыларыныц, асыл заттардың) инфляциядан қор-ғанысы молырак болады, ойткені осы тауарлар бағасыныц осуі елдегі инфляцияның жалпы дорежесінен артык болып отырады. Процент ставкасы озгермеген туракты болса, күтпеген инфля-циянын нәтижесінде кредиторлар үтылыска үшырайды, карыз алушылар үтады. Шығындарын азайтуды коздеп, банктер карыз процентініц ставкасын жоғарылатады. Осы жағдай ондіріске жаса-латын инвестиция колемін төмендетеді. Бул ситуация үзак мерзімді аспектіде Ж Ү О нақты колемін азайтады жоне инфляцияны жан-дандыра түседі. Салык салудың профессивтік жүйесі үй шаруашылыктары-нан қаражаттар алынуын шапшандатады. Инфляция нотижесінде акша формасында жинакталған каражаттың күнынын томендеуіне байланысты, жинакталған табыстар коғамнын корі мүшелерінен алынып, оның жас мүшелерініц пайдасына кайта болінеді. Екініиіден, инфляцияның жоғары каркыны жоне баға қүры-л ы м ы н ы ң күрт озгеруі фирмалар мен үй шаруашылыктарының жоспарлауын (әсіресе үзақмерзімдік) киындата түседі. Нотижесінде бизнес жүргізуде болжамсыздық пен катер-кауіп осе түседі. Осы-ның толемі ретінде процент ставкасы мен пайда оседі. Инвести-циялар қысқамерзімдік сипат ала бастайды, инвестициянын жалпы көлемінде күрделі қүрылыстыц үлесі томендейді жоне спекулятивтік операциялардың үлес салмағы осе түседі. Болашакта бүл жағдай 3 1 3 / 



үлттың түрмысын, әл-ауқатын жэне жүмыспен қамтылуын томендетуі мүмкін. Ушіншіден, қогамның саяси түрақтылығы томендейді, әлеуметгік шиеленіс өседі. Жоғары дәрежелі инфляция қоғамның жаңа қүры-лымына кошуге жол ашады. Тортіншіден, экономиканың «ашық» секгорындагы баганың өсуінің шамамен жогары кзркыңдылыгы үлггық тауарлардың бэсекелік кабілепн томендетеді. Бүның нотижесінде импорт оседі, экспорт томендейді, жүмыссыздық кобейеді жоне тауар ондірушілер ойсырайды. Бесіншіден, түрактылығы жоғары шетел валютасына сүраныс оседі. Капиталдын шетелге кетуі оседі, валюта нарыгында спекуля-ция үдей түседі. Осылар бағаның осуін жылдамдатады. Алтыншыдан, акша формасында жасалған жинақтың пакты 
қүны темеңдевді, накты активтерге сүраныс оседі. Бүның нәгижесінде осы тауарлардың багасы, баганың жалпы дорежесінің озгеруінен шапшаң о с т отырады. Инфляцияның жылдам жүруі экономика-м и сүраныстың осуіне дем береді, акшадан «қашуга» жол ашады. Фирмалар мен үй шаруашылықтары нақты активтер сатып алу үшін косымша шыгындар жасауга можбүр болады. Жетіншіден, мемлекетгік бюджетгің қүрылымы озгереді жоне оның нақты табыстары томендейді. Мемлекеттің экспансионисте к фискалдық жоне монетарлық саясат жүргізуге мүмкіңдігі шекгеледі. Бюджеттік тапшылық жоне -мемлекеттік борыш оседі. Осыларды үдайы ондіру механизмі іске кіріседі. Сегізіншіден, жүмыспен толық қамтамасыз етілмеген жагдайда 
қызмет ететін экономикадагы орташа инфляция, халықтың накты табысын шамалы томендетіп, оның (халықтың) кобірек жоне бүрын-гьщан да жақсы еңбек етуін талап етеді. Нәтижесінде жылжымалы инфляция бір мезгілде экономикалык осудің «толемі» жоне оның стимулы болып табылады. Дефляция, керісінше, жүмыспен қамтуды жоне ондірістік куаттардың пайдалануын томендетеді. Тогызыншыдан, стагфляция жагдайында инфляцияның жогары дорежесі үлкен жүмыссыздыкпен үштасады. Елеулі инфляция жүмыспен камтуды осіруге мүмкіндік бермейді. Бірақ, инфляция-мен, бір жақтан, ондіріс колемі және жүмыссыздыктың, екінші жактан, арасында тікелей озара байланыс болмайды. Оныншыдан, op түрлі тауарлардың салыстырмалы багалары жоне олардыц ондірісінің колемі үқсас емес багыгга жылжып отырады. Үзақ мерзімді уакыт интервалында, «инфляцияның шапшаң-дауы» теориясы бойынша, жылдан-жылга инфляцияның қа рқы -314 / 



нынын осуі, өңдірістің нақты көлемін, оның озінің табиғи дәрежесінен жоғары ұстап отыруға комек береді. 19.3. Филлипс кисык сызығы жэне стагфляция. Ағылшын экономисі Филлипс XX ғ. 50-ші жылдары жүмыс-сыздықтың нормасы мен жалақынын осімі арасында тәуелділік бар екеніне назар аударған. Оның қорытындысы бойынша, жүмыс-сыздықтың кейбір дорежесінде (6-7%) жалакының дәрежесі түракты жоне оның осімі нолге тең болады. Жүмыссыздык осы табиғи дәрежеден томен болса, онда жалақының осімі шапшандайды жоне керісінше. Соңынан жалакы мен бағаның осуінін озара қатал байланысы бар тезис пайдаланып,осы зандылык жүмыссыздык жоне бағаның осу каркынының (инфляцияның) озара байланысы болып кайта озгертілді. Филлипстің кисык сызығының тыс бейнесі 19.1. суретте корсетілген. W, РА 

19.2. Сур. Филипс к и с ық сызығы. 
W — номиналдык, жалакының өсу қарқыны; Р — инфляция дәрежесі; U — жүмыссыздық дәрежесі, %. Филлипстің кисык сызығы жүмыссыздық пен инфляцияның арасында түракты жоне болжауға болатын керісінше байланыс бар екенін корсетеді. Осыны кейнсшілердін, инфляция тек жүмыссыз-дықтың шамалы ғана дорежесінде жоғары болуы мүмкін жоне керісінше деген тезисі де долелдейді. Экономикада практика жүзінде бағаларды осірмейтін жүмыспен қамту дорежесі болады. 3 1 5 / 



XX г. 50-60-шы жылдардағы дамыған елдердің статистикалық көрсеткіштерін зертгеудің қорытыңдысы Филлипс қисық сызығын толық растады. Сол жылдары коптеген елдердің экономикасында жүмыспен қамту толық жүзеге асырылды. Ондірісті одан әрі осіруге және жүмыссыздықты қысқартуға мақсатгалған шаралардың орын-далуы бағаның осуін шапшандаггы және керісінше - инфляцияның 
қарқыны томендеген сайын жүмыссыздық осе түсті. Инфляция мен жүмыссыздықтың арасындағы керісінше байла-ныс әр түрлі долелденіп отыр. Жартылай бүл жағдай еңбек нары-ғының бейімділііімен долелденеді. Еңбек нарыгы жүмыспен қамту-дың қүрылымы, квалификациялары, орналасқан орны т.б. бойын-ша сегмештелген сипаты бар, коптеген индивидуалданган нарық болып табылады. Осы жагдай мынатан океледі: еңбек нарытының кейбір сегментінде экономика бірте-бірте жүмыспен толық қамтута жылжып отыртанда, жүмыссыздық практика жүзінде сақталады, ал сонымен қатар, еңбек нарыгының басқа сегментгерінде қанагатган-дырылмаган сүраныс сақталады. Бүларда шыгындардын кобеюіне жоне бағаның осуіне окелетін жалакының осуі жалғаса түседі. Осы процестің макроэкономикалык нотижесі - инфляцияның қарқы-нының осуі. Филлипс кисык сызыгынын баска дәлелі бойынша, ондірушілер мен еңбекшілерге (осіресе монополияларға) экономиканың осу кезендерінде бага мен жалакының осуін талап ету жеңіл түседі. Жогары дорежедегі жүмыссыздық жалданып жұмыс істеушілерді томен жалақыга келісуге можбүр етеді, бүл инфляцияның «жалақы-бага» спиралін бүзады. Бүдан басқа, экономикалык жаман конъюн-ктура ондірушілердің баганы котеруіне кедергі келтіреді. Керісінше ситуацияда, толык камтута таянган сайын, ондірістің косымша факторларына сүраныс осе түседі. Осыныц нәтижесінде жалакы оседі жоне бүның осуі еңбек онімділігінің осуінен артык болады. «Жалақы-бага» инфляциялық спиралі жандана түседі. Осыдан бас-ка, экономикалык орлеу кезінде монополияларга олардың онімдеріне баганы котеру жеңілге түседі. Осы процестердің нотижесінде инф-ляцияның карқыны шапшандайды. Филлипс қисық сызыгын жиынтык. сүраныс пен үсыныстың к и с ық сызыктарының талдауы айкын долелдейді. Экономикада жиынтык сүраныстыц осуі ондагы диспропорцияларды шиеленістіреді жоне жаңа диспропорциялар тудырады, психологиялык түргыдан ресурстардың шектелуін арттыра түседі. Мүныіі нәтижесіңде сүра-ныстыц осуімен катар инфляция күшейе түседі. Жиынтык сүра-3 1 6 / 



ныстың осімі кобейген сайын жоне экономика толык жүмыспен камту дорежесіне жеткен сайын, бағаның осуі күшейе түседі. Филлипс қисық сызығына козкарастың екі бағыты бар деуге болады. Бірінші багытта Филлипстің қисық сызыгы экономикалык заң деп қаралады. Бұл күшті инфляция мен жогары жүмыссыздық бір м е р з і м д е б о л м а й д ы д е г е н . М е м л е к е т т і к р е т т е у д і ң инструменттерінің ор түрлі колданудың комегімен, кисык сызык-тың ор килы нүктелеріне сай келетін, инфляция мен жүмыссыз-дыктың үштаеуының қандайына болмасын жетуге болады. Сойтіп, кисык сызыктың бойымен жогары жоне томен жылжуға болады. Нүктенің қандайын тандап алу керектігі, болып түрган экономика-лык ситуациямен жоне үкіметтің олеуметтік-саяси багдарларымен белгіленеді. Филлипстің қисық сызыгы туралы екінші багыт инфляция мен жүмыссыздыктың озара байланыстарынын түрактылыгын жоне үзілмейтіндігін жоқка шыгарады. Экономикада орынды темпі берілген инфляция жагдайында, жүмыспен камтылудың ең жогары деңгейіне жетуге болады. XX г. 70-80-ші жылдардагы инфляция мен жүмыссыздыктың динамикасын талдау бүлардың арасындагы байланыстың оте түрак-ты еместігін айқындады. Экономикалык дагдарыстар кездерінде бага жоне жүмыссыздык бірдей косарласып ості. Осындай экономика-лык ситуация стагфляция деп (инфляциямен бір мезгілде келетін экономикалык токырау) немесе слампфляция (инфляция мен ке-неттен келген экономикалык күлдыраудың үштасуы) деп аталды. Осы кезендегі инфляция мен жүмыссыздыктың озара байланыста-ры туралы деректер екі корытынды жасауга мүмкіндік береді: Филлипстің қи с ық сызыгы оңга карай жогары жылжиды да, енді инфляция дорежесініц оркайсысына жүмыссыздықтың оскен дорежесі сойкес келеді немесе осы күбылыстардың арасында байла-ныс болмайды. Стагфляциянын пайда болуын Кейнстік мектептің экономистері бірінен соң бірі келіп отырган үсыныстыц болмай калуымен, үзілуімен дәлелдейді. Багалар мен жүмысты болудың озара байла-ныстарынын бүдан бүрынгы талдауы, өзгермейтін түрақты үсыныс жагдайында, жиынтык сүраныстың дэрежесі озгеріп түратындыгы-на негізделген болатын. Ж и ы н т ы к үсыныстың томендеуі (қисык сызықтың солга жылжуы) инфляция мен жүмыссыздық дорежесініц бірдей бір мерзімде осуіне окелетін. Нотижесінде стагфляция пайда болады жоне Филлипстің кисық сызыгы жылжиды. 317/ 



Неоклассикалық мектептің өкілдері стагфляцияны басқаша, адаптивтік жөне рационалдык, күтімдер теорияларымен дәлелдейді! Осы екі концепция экономикада жүмыссыздыктың табиғи деңгейі болады деп есептейді. Осыған жетіп ол түрактылықка ие болады. Осыдан кандай болмасын ауытқу пайда болса, ол инфляция немесе дефляция океледі. Адаптивтік күтімдер теориясы бойынша, шаруа-шылык субъектері күтіліп отыртан инфляция туралы пікірлерін, бүдан бүрын болтан оның алдындағы кезенде орын алган қателікгері түзетілтен, бағаның осу темпіне сүйене отырып қалыптастырады. Осы күтімдердің түрактылыгы жетімді деуге болады. XX т. 70-80-ші жылдардағы инфляция мен жүмыссыздықтың талдауы осылардың арасындаты байланыстың оте түрақсыз болга-нын дәлелдейді. Экономикалык дағдарыс кезінде бір мезгілде баталар да, жүмыссыздық та осіп отырган. Осындай экономика-л ы к жагдай стагфляция (бір мезгілде болатын экономикалык токырау жоне инфляция) , немесе сламнфляция (инфляцияның кенеттен келген экономикалык күлдыраумен үштасуы) деп атал-ды. Осы кезендегі инфляция жоне жүмыссыздык туралы мәліметтер екі қорытынды жасаута мүмкіндік береді: инфляцияның әрбір дорежесіне жүмыссыздықтыц оскен дәрежесі сойкес келеді, неме-се, осы қүбылыстардың арасында байланыс жок болады. Инфляцияның темпі мен жүмыссыздық дорежесінің озара тоуелділігін мына тендеу арқылы корсетуге болады: P = P e - b ( U + U * ) + AAS, мүнда Р — инфляцияның қарқыны; Рс ~ инфляцияның күтілетін қарқыны; U - нақты жумыссыздықтың дәрежесі; U* - табиги жүмыссыздықтың дәрежесі; b - О-ден 2,5 дейінгі шамадагы коэфицент, Оукен заңы бойынша; AAS — үсыныстың күрт өзгерістері. 19.4. Инфляцияга карсы саясат. Инфляцияга қарсы саясат деген бүл инфляцияны томендетуге бағытталған мемлекеттік реттеу күралдарының жиынтыты. XX т. 60-шы жылдарынан бастап баганы тікелей жоне жанама түрде реттеу максатымен барлык экономикаға ортак шаралар колданыла бастады. 318/ 



Тікелей pemmey табыстар саясаты шеңберінде жүргізілді. Та-быстар саясатын шартпен екі бағытқа болуге болады: жалақы мен бағалардың осу нысаналарын белгілеу жоне осыларға тікелей ба-
қылау жүргізу. Осыларды қолданын нақты табыстар мен бағаның өсуін томендетуге тырысқан жағдайлар болған. Нысаналарға еркін орындалуға тиісті ережелердің жиынтығы жатады. Бақылауға заң актшерінің күші тон болады. Нысаналар ретінде баға мен жалақы ставкалары осуінің максималдық шегі пайдаланылған. Жалақы ставкаларының озгерістері одетте барлық экономикадағы еңбек онімділігінің осу қарқынымен байланыста болады; бағалардың озгерістері еңбекақыға жумсалған шығындардың озгерістерін отеу үшін жүргізіледі. Осы бағыттың моні мынада: жалдамалы жүмыскерлердің табыстары тікелей реггеледі, ал пайда - жанама түрде баға аркылы реттеледі. Әдетте, бақылауды пайдалану үшін бағалар мен жалақыны белгілі уақыт мерзімі бойынша «тұрақты» етіп үстап отыру туралы заң кабылданатын. Жалдамалы жүмыскерлер үшін табыстар саяса-тының дискриминациялық дорежесі жоғары болады, ойткені мем-лекет органдары жоне ондірушілер бағадан горі жалақыға бақылау жүргізуді үнатады. Практика жағынан келсек, жалақыдан гөрі бағаларга бақылау жүргізу оңайға түспейді, ойткені тауарлар топ-тарының саны коп болады. Бүдан басқа, экономикада еңбек онімділігінің осуі автоматты түрде үлттық табыстағы жүмысшы-лардың үлесін салыстырмалы жоне абсолютті томендетеді. Табыстар саясатының бір вариантына әлеуметтік контракт жа-тады. Бағаның осуі мен жалақының арасында түрақты компромисс орнату үшін үкімет ірі кәсіпорындар мен косіподақтарының арасын-да келіссөз үйымдастырады. Табыстар саясаты қашан болмасын дис-куссия тудыратын. Осы саясаттың карсыластарының айтуы бойын-ша, косіпкерлер мен косіподактар жетекшілері оздерінің мақсаггы кызметтерінен - барынша коп пайда табу - бас тарта алмайды, сондықтан олар укімет белгілеген нысаналарды оз еркімен орында-майды. Зан жүзінде бағаның осуіне шектеудің койылуы, бағаларын жоғарылату пайдалы болатын тауарлардың колеңкелі нарығын да-мытуы мүмкін. Бағалардың өсуіне шек қоюды болдырмайтын келесі одіс, ол буып-түйілген дайын өнімдердің сапасы мен салма-ғын томендету. Осыдан басқа, бағаға окімшілік бакылау жүргізу нарықтың кызметін дүрыс аткаруына, ресурстар мен капиталдар-
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дың еркін жылжуына кедергі болады. Нотижесінде, экономикада тапшылык жинақтала түседі, түтынуды нормалау кажеттігі туады. Табыстар саясатының жақтаушылары бойынша, егер косіпкерлер мен жүмыскерлер үкіметтің инфляциямен күресуге күші де, қүрал-дары да жеткілікті деп сенсе, онда бүл саясат инфляциялық күтімдерді сондіруге комек береді. Нарық қызметінін тиімділігі туралы онгіме қүрғанда мына жағдайды атап оту қажет: монопо-лиялык күштердің — тауар ондірушілердің жэне ресурстар иелерініц — бар болуының озі ресурстардың болінуін бүрмалайды. Экономи-када инфляцияның (әсіресе сүраныс түрткі болтан) болуы осы түжырымды долелдейді. Сондыктан, багаға бақылау жүргізу жағ-дайды түзетуге комек бере алады. XX ғ. 60-шы жылдары нарық экономикалы елдерде жүргізілген табыстар саясатының тиімділігі күткендей болмады. Сондыктан 70-ші жылдардың ортасында практика жүзінде барлык дамытан елдер оны жүртізуден бас тартты. Багаға ықпал жасаудың жанама одістеріне монетарлық жоне фискалдык саясаттың «дефляциялық» шаралары жатады. Алгаш-кыда олар циклға карсы саясат колемінде колданған болатын. Орталық банк инфляцияның күшеюіне байланысты ақша масса-сының осуіне, берілетін несиенін колеміне, есепке алу ставканың осуіне және ашык нарықта сатылатын мемлекеттік күнды кағаз-дардың міндетгі резервтерінің нормасына бірте-бірте шектеу енгізеді. Айналымдағы ақшаның колеміне шек қоюдан баска, мемлекет фискалдык одістер аркылы жиынтық сүранысты азайтута тырыса-ды: мемлекеттік сатып алуга жоне инвестицияларга шек койып, жеңілдіктерді жойып, немесе, тікелей жоне жанама салықтарды осіріп, амортизациялык реттейтін ережелерді қатайтады. Инфляцияны томендету максатымен валюта саясатының инструменттері пайдаданьитуы мүмкін: шетелдерден келетін акшага шек кою, үлттық валюта курсын котеру. «Дефляциялык» шаралардың тежеу жасайтын әсері алдымен экономикалык осуді баяулатгы жоне жүмыссыздыкты осірді, ал бага-лардың томендеуі елеулі болмады. Стагфляцияның пайда болуы деф-ляция саясатының кейбір инструментгерінен бас тартуга можбүр етгі. Стагфляциямен күресудін неоклассикалык багытының балама жолдары бар. Оның мәні: инфляцияны томендетуде қандайда болмасын қүралдарды қолданбау үшін, экономикадағы осы жоне баска процестерді колдан шығарып алмауды көздеу керек. 320/ 



Филлипстің қисық сызығына рестриктивтік шектеу монетар-л ық және фискалдық саясатты қолданып қалайда қайтып келудің 
қажетіне тырысу керек емес, жиынтық үсыныстың қисық сызығы-на тікелей ықпал ету қажет. Осы үшін қаржылық және ақша саяса-тын азғана өзгертіп, қатал стандартгарды, мақсатты қаржыландыру м е н н е с и е л е н д і р у д і , с а л а л а р д ы с е л е к т и в т і к қ о л д а у д ы , протекционистік шараларды, табыстар саясатының элементтерін қол-дануды пайдалануға болады. Соңғы варианггы қолданудың тиімділігі жоғары жоне бүның олеуметтік шыгындары томен. Үкімет үшін инфляцияға қарсы саясат жүргізудің екі бағыты болады: оны бірте-бірте үзақ мерзімді коздеп жүргізу немесе оны шүғыл жүргізу («естен тандыру терапиясы»). Барлық жағдай елдің колеміне, оның экономикасының болмысына, олемдік нарыққа кірудің дорежесіне жоне шарттарына, озгерістерді халықаралық 
қаржы мекемелерінің колдауына, ел ішіңдегі олеуметгік-саяси жағдайға жоне т.б. байланысты болады. 

Қазақстанда инфляцияның дамуы "сураныс пен үсыныс" инф-ляциясының әр қилы үштасуын қолдану арқылы жүріп отырды. 
Қазақстанда ақша массасының осуінің үш себебін атап отейік: • Біріншіден, бюджеттік тапшылықты қаржыландыру үшін Ор-талык банктерден келген несиелер; • Екіншіден, Орталык банктің коммерциялық банктерге несиесі — кайта қаржыландыру үшін несиелер; • Үшіншіден, ТМД мемлекеттеріне несие — олардың Қазақстан-мен саудадағы тапшылығымен байланысты. Аталған несиелердін коздері, негізінде ақша массасы оскен жоне инфляция жандана түскен ақшалай түрдегі базаны кеңейткен бола-тын. 

Қазақстанның отпелі экономикасында алғашқыда инфляцияға карсы шаралар тек «естен тандыру терапиясының» монетаристік әдістері колданылды. Бүлар күткен нотиже бермеді. 
Қорытып айтканда, Қазақстаңдык экономикадағы инфляциялык процестер шаруашылыктың жалпы кұддырауымен, экономикалык байланыстардың бұзылуымен, тым осіп кеткен басқару аппаратын 

қаржыландырумен байланысты. Сондыктан ресурстарды жалпы үнем-деу жоне бюджет тапшылығын жою инфляцияга карсы саясат жүргізудің басты күралына айналды. 
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20 тарау. ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫ САЯСАТЫ. 20.1. Қаржыныц кажеттігі, мәні, қызмеггері. 
Қаржы механизмі арқылы мемлекет озінің саяси, экономика-лык және әлеуметтік сфералардағы коптеген кызметтерін атқаруға 

қажет ақшалай қаражаттар қорын жасап қодданады. 
Қаржы жүйесінің корсеткіштері жалпы үлттык экономика-дағы жағдайдың сенімді индикаторы болып табылады. Осында шаруашылык орекеттердің барлық маңызды аспектері тікелей не-месе жанама түрде бейнеленеді: ондірістің қүрылымы, салааралық жоне территориялық пропорциялар, жеке салалардьщ іс-әрекетгерінің тиімділіті жэне т.б. 
Қаржы деп ақша каражаттарын (қаржы ресурстарын) болу жэне пайдалану туралы қатынастардың жүйесі аталады. Басқаша айтқанда, қозталысы ерекше қорлар арқылы жүріп отыратын ақша катынастары. 
Қаржы қатынастары бул: • мемлекет пен занды жоне жеке түлғалар арасындаты; • физикалық жоне занды түлғалар арасындаты; • заңды түлғалар арасындаты; • жеке мемлекеттер арасындағы катынастар. Осы катынастар жүйесі қаржы жуйесі деп аталады. Қаржы жүйесінің буындары: ор дорежедеті бюджеттер, олеуметгік, мүліктік, жеке адамдарды сактандыру қорлары, мемлекетгің валюта резерві,' косіпорыңцардың, үйымдардың, фирмалардың, басқа коммерциялык жэне коммерциялык емес күрылымдардың ақша қорлары, басқа арнаулы акша қорлары. 
Қаржылар шаруашылык субъектілерінің, түртындардың, мемлекеттің қаржысы болып болінеді. Шаруашылык субъектілерінің каржысы - бүл занды түлталар арасындаты, заңды түлталар мен мемлекет, занды түлталар мен физикалық түлталар арасындағы 

қаржы катынастары. Осы каржы қатынастарының болмысының негізгі көрсеткіші - ол жеке шаруашылык субъектілерінің пайда-лары мен шығындарының есепшоты. Тургындар каржысыиың табыс бөлігін отбасыларының біріншілік табыстары, шыгындар бөлігін - түргындардың барлық шыгында-ры мен жинактары қүрайды. Мемлекеттік каржылар барлык каржы жүйесінің басты болігін күрады, ал мемлекет қаржылары-ның жетекші буыны - мемлекеттің табыстары мен шыгындары-322 



нын мемлекеттік (федералдык) бюджеті болып табылады. Осы аркылы мемлекет жалпы үлттык онімге территориялық жоне сала-аралык болу жоне кайта болу жүргізеді. 
Қаржы жуйесінің курылуының принциптері op түрлі болады. Коп тараған принципке фискалдык федерализм жатады. Осы принцип Қазакстапда қаржы жуйесін калыптастыруда қолданыла-ды. Буның моні - каржы жуйесінің жеке буындарының кызметтерін аныктап айыру, кім кандай кызмет атқаруына шек қою. Демек, мемлекет тұтас ултқа катынасы бар корғаныска, гарышка, мемлекетгің сырткы байланыстарына піығындарды белгілеуде толық тоуелсіз болады. Үкіметтің жергілікті органдары мектептерді, қоғамдық тортігт сақтауды жоне т.б. қаржыландырады. Жергілікті бюджеттер оздерінің табыстарымен жоне шығында-рымен, мемлекеттік бюджетке кірмейді. Мысалы, АҚШ-та феде-ралдык бюджеттің табыс жағын кобінесе тікелей салықтар (45%), жүмыскерлер жоне жумыс берушілер толейін салықтар жоне жар-налар (35%), акционерлік компаниялар пайдасына салынатын са-лықтар (10%) құрады. Жанама салыктардың үлесі коп емес: ак-циздер - шамамен - 5%, баж салыктары - 1,5-2%, Штаттардың бюджеттерінің табыстары көбінесе жанама салыктардан түрады, ал жергілікті бюджет табыстарының қайнар көзіне неше түрлі жергілікті салықтар жатады. Қазакстанның отпелі экономикасында осыған үксас күрылым қалыптасып келеді. Сонымен, қаржылар акшалай қуралдар корының калыптасу, болу жоне пайдаланумен байланысты қатынастарды корсетеді. Акша қорларының жасалып пайдалануына болу катынастары эсер етеді. Осы жағдай қаржылык бақылаудың объективтік түрде кажеттігін талап етеді. Құндық , каржылық корсеткіштердің калып-тасуына жоне пайдаланылуына бакылау жүргізу косіпорындар мен үйымдардың ондірістік, жабдықтау жоне откізу іс-орекеггерінің ор түрлі жактарын камтиды. Сондыктан, каржылық бақылауды экономикалык бакылаудан ажырату оңай болмайды, ойткені кар-жы операциялары косіпорындары мен үйымдардың экономикалык кызметтерінде корсетіледі. Нарыктык катынастар жағдайында күкықтык мемлекетте кар-жы - экономикалык бакылаудыц кажеттігі оте зор болады. Ба-кылауды мемлекет үкіметтің ең жоғарғы органдарынын тарапынан жүргізуге тиісті. Бүл жағдайдың маңызы осіресе бүгін оте жоғары болып отыр, өйткені Қазақстаңда бюджеттік тапшылык созылып кетті. Бүндай бакылау осы күнге дейін октын-октын ғана, кобінесе бюджет жобасы жоне оның орындалуы туралы есеп бергенде жүргізілетін. 323/ 



Бюджетгін табыс болігіне бақылауды қаржы, салық, кеден және басқа органдар жүргізеді - Қазақстан Республикасының қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының кіріс министрлігі, т.т.с. Меншіктің акционерлік нысандарының дамуы тәуелсіз сыртқы каржылық бақылаудың біздің ел үшін жаңа институтын - аудитті дүниеге әкелді. Аудиторлық фирмалар жүйесі қаржылық бақылау-дың ақиқат экономикалык принциптерін қолдануға жол ашты. 20.2. Мемлекеттік бюджет. Мемлекеттік каржылар жүйесінде мемлекеттік бюджет басты орын алады. Ел бюджетінің қүрылымы, алдымен осы елдің мемлекеттік күрылымынан тоуелді болады. Унитарлық мемлекеттерде бюджет жуйесі екі кабаттан түратын қүрылым түрін алады - мемлекеттік жоне жергілікті бюджет. Федералдық мемлекеттік қүрылымы бар елдерде (АҚШ, ФРГ) арабуын болады - штаттардың, жерлердің жоне осыларға сойкес келетін окімшіл күрылымдардың бюджеті. Мемлекеттік бюджет - бүл мемлекеттік аппаратты, қарулы күштерді қаржыландырута, қажетті әлеуметгік-экономикалық қыз-меттер аткарута бағытталтан ел үкіметінің қараматында болатын ақша ресурстарының орталықтантан қоры болып табылады. Бюджет, осымен қатар, экономиканы мемлекеттік реттеудің, шаруашылык конъюнктурам ыкпал етудің, дағдарысқа қарсы ша-раларды жүзеге асырудың қуатты күралы болып табылады. Бүгінгі мемлекеттердің бюджеттері олардың копсалалы 
қызметтерін бейнелейтін күрделі қүжат деуте болады. Ол -мемлекеттік шыгындардын жоне оларды отейтін қаржы коздерінің жылдық жоспары. Бюджеттің жобасы жыл сайын заң шығаратын органда талқыланады жоне елдің, штаттың парламентінде, немесе, муниципалдык жиналыста қабылданады. Қаржылық жыл біткеннен сон атқару үкіметінің окілетті өкілдері, алдыңғы жылты бюджет туралы қабылдантан заң бойынша оздерінін табыстарын жинақтау туралы жоне жасалған шығындар туралы есеп береді. Орталық үкіметтің бюджеті мен жергілікті бюджеттердің ара-сында бюджет табыстарының козін болу туралы, ел масштабында каражаттарды кайта болу аркылы, орталык үкімет жагынан жергілікті бюджеттерді қаржыландыру туралы жены емес катынастар пайда болады. Сондыктан мемлекеттік бюджет тек орталық үкіметтің бюджеті емес, ол мемлекетгік әкімшілдік-территориялык үкіметтердің барлык дорежедеті бюджеттерінің жиынтығы болып табылады. 324/ 



Бюджеттен тыс қорлар мақсатты міндет атқаратын және мемлекеттік бюджетке жатқызылмаған бюджетпен тығыз үшта-сып жатады. Бюджеттен тыс қаражаттар орталык жоне жергілікті үкімет қарамағында болады жоне олар, орқайсы белгілі қажеттер үшін қүрылған арнаулы қорларда жинакталады. Мысал ретінде 
ҚР зейнетакы қорын атап өтуге болады. Бюджеттен тыс қорлар арнаулы (мақсатты) салықтар, заемдар, бюджеттік субсидиялар есебінен қүрылады. Бюджеттен тыс қорлар бюджетгі, сондықтан парламенттік ба-
қылауды айналып үкіметтің экономикаға кірісуінің мүмкіндігін кеңейтеді. Бюджетте мемлекеттің шығыстары мен табыстарының қүры-лымы корсетіледі. Шығыстар бюджеттік ассигнованиялардың ба-ғыттары мен мақсаттарын корсетеді. Бюджет шығындарының бірінші орнына ие болушы олеуметгік баптар: олеуметтік жордемдер, білім, денсаулық сақтау жоне бас-
қалар. Бүл мемлекеттік экономикалық саясатының басты макса-тын долелдейді — олеуметтік-экономикалык қүрылысты түрактан-дыру, нығайту жоне оны озгермелі жағдайлармен үйлестіруді. Осы шығындар нарык шаруашылығына тон болатын олеуметтік топтар-дың жіктелу зардаптарын жеңілдетуді, ол-аукаты томен топтардың лайықты білім алуын жоне медициналық қызметімен камтамасыз етілуін көздейді. Олар түрғындарға белгілі бір тіршілік дорежесін камтамасыз етуге тиісті. Шаруашылык кажеттеріне жүмсалатын шыгындар, одетте, аг-рарлык сектор үшін жасалатын шығындар, жеке корсетіледі, ойткені олардың өлеуметтік, саяси маңызы бар. 

Қарулануға, сырткы саясатты материалдык камтуға жоне окімшілік-басқаруға жүмсалатын шығындар колемі жағынан елеулі болады. Ішкі мемлекеттік қарыздарды отеуге жүмсалатын шығындар бюджетті реттеуді коздейді (мысалы, карыздың кейбір бөлегін мерзімінен бүрын отеуге, жеке жоне мемлекетгік кәсіпорындар үшін несие мен субсидиялар шығындарыныц колемі, ауыл шаруашылығы-на, инфракүрылым объектілерін жасауға жоне оларды жетілдіруге, 
қару-жарақ сатып алуға жоне оскери күрьшыстарға қажетті. Осы шығыңдардың колемі сүраныс пен инвестициялар молшеріне елеулі осер етеді. Дағдарыс және токырау кезінде шаруашылык жағдайларына жасалатын мемлекеттік бюджеттің шығындары, одетте, осіп отырады, ал конъюнктура кыза түскен болса — томендейді. Мемлекеттік бюджеттің шығындарының күрылымы сүраныс-
қа жоне капиталдар салымының колеміне реттеушілік сипатга осер 325/ 



етеді. Осындай ыкпал экономиканың салалық жоне аймақтық 
қүрамына, әлем нарықтарында үлттык. бәсекелестіктің кабілетіне жасалады. Экспортты несиелендіру, бюджеттен каржыландыратын экс-порттық несиелер мен сыртқа шығарылатын капиталды сақтанды-ру экспортты ынталандырады және үзақ мерзімді аспектіде толем балансын жақсартады, ел экономикасы үшін жаңа шетел нарықта-рын ашады, үлттық валютаның ныгайуын, шетелден ішкі нарыкка 
қажет тауарлардың келуін камтамасыз етеді. Бүлар бюджеттік шытындар саясатының сырткы экономикалык аспектілері болып табылады. Бюджеттік шыгындар аркылы жүргізілетін мемлекетгік реттеудш осерлілігі мынадай жағдайларга тоуелді болады: біріншіден, жүмса-латын соманың салыстырмалы көлеміне (ЖІӨ-дегі олардың үлес салмағьша); екіншіден, осы шыгындардьщ қүрылымьша; үшіншіден, каражаттардың ор бірлігінің пайдалануының тиімділігіне. Эконо-м и ч н ы мемлекеттік реттеу дорежесінің, оның накты мақсаттары-ның ор елдерде бірдей болмагандығынан, мемлекеттік меншіктің үлесін бағдарлаудың үлттық тожірибесі бірдей болмагандықтан, халык шаруашылығындағы бюджетгік шыгындардын рөлі де бірдей болмайды. Мемлекеттік бюджеттің идеалдык орындалуы — табыстардың шыгындардан артылуы, немесе, шыгындардын табыстармен толык отелуі жоне қаржылардың қалдыгының болуы. Қалган қаражат-тарды мемлекет болжамсыз жагдайлар туганда, үзақ мерзімді толемдер жасауга немесе келесі жылдың бюджеттік табыстарына айналдыру үшін қолдана алады. Шыгындардын табыстардан артып кетуі, ішкі жоне сырткы мемлекеттік заемдармен отелетін бюджеттік тапшылыкты тудыра-ды. Мемлекеттік заемдар мемлекеттік күнды кагаздарды сату, бюджеттен тыс корлардан заем алу (мысалы, жүмыссыздықтан сактандыру корынан немесе зейнетақы қорынан) жоне банктерден несие алу (бюджеттік тапшылыкты каржыландырудың осы ныса-нын кобінесе жергілікті үкіметтер жиі колданады) арқылы камта-масыз етіледі. Мемлекеттік заемдар бюджет тапшылыгын отеудің жалгыз гана жолы емес. Нарык экономикасы дамыган елдерде бюджет тапшылыгын өтеу үшін акшаның косымша эмиссиясы колданылады. Осы күралды үкіметтер осіресе ерекше ситуацияларда, согыс жагдайларында, үзак мерзімге созылган дагдарыс кезінде колдана-326 , 



ды. Мүндай эмиссияның салдары баршага мәлім. Бақылауға келмейтін инфляция дамиды, үзақ мерзімді инвестицияның стимулы жойы-лады, «баға-жалақы» спиралі жанданады, түрғындардың жинақта-ры күнсызданады. Шаруашылык және әлеуметтік түрақтылықты сақтау мақса-тымен дамыған елдердің кобінің үкіметі орынсыз ақша эмиссия-сынан аулақ болуды жон кореді. Коп елдерде Конституция аркы-лы үлттық эмиссиялық банктің аткарушы үкіметтен тәуелсіздігі бекітілген. Эмиссиялық банк үкіметті каржыландырута міндетті емес. Міне осылай инфляцияның үдеуіне шек қойылады. Эмиссиямен салыстыртанда, мемлекеттік заемнің қаупі томен-деу болады. Бірақ бүл елдің экономикасына негативті эсер етеді. Біріншіден, белтілі бір жағдайларда үкімет мемлекетгік қүнды қатаз-дарды ықтиярсыз орналастырады. Бүл жеке қаржы институгтары-ның әрекетгерінің нарықтық мотивациясын бүзады. Екіншіден, үкімет занды және физикалық түлталар үшін үкіметгін қүнды қагаздарын алуға жетімді стимул жасаган болсада, мемлекеттік заемдар, қарыз капиталдары нарытына бос қаражаттарды тарта отырып, жеке фир-малардың несие алу мүмкіндігін томендетеді. Фирмалар, осіресе үсак жоне орташалар, мемлекеттік ортандармен салыстыртанда, бан-ктер үшін сенімді қарыз алушы болып табылмайды. Мемлекеттің жаңа заемдарының арқасында қарыз капиталда-ры нарыгында несиеге сүраныстың осуі, несиелік кымбаттауға, есепке алу ставкасының осуіне әкеліп сотады. 20.3. Салыктар: типтері және эволюциясы. Лаффердін кисық сызығы. Салық, алым, баж жоне басқа төлемдер деп заң актілерімен белгіленген тортіп пен шарттарта сойкес, толеушілердің бюджетке, немесе, бюджеттік емес корларта міндетті түрде жасайтын жарна-лары аталады. Үлттық табысты кайта болу факторы бола отырып, салыктар мына жатдайларды жүзеге асырады: болу жүйесінде пайда болатын кателіктерді жоюта мүмкіндік туғызады, адамдар-дың осы немесе басқа орекеттерінің дамуын ынталандырады (не-месе ынталандырмайды). Мемлекетке түсетін салықтардың, алымдардың, баждардың жэне баска толемдердің (бүдан кейін - салыктар) жиынтыты жэне олардың күрылуының формалары мен одістерінің жиынтыты са-лық жуйесін күрайды. 327/ 



Салык, жүйесі мемлекеттің сәйкес келетін зандылық актілеріне негізделеді. Оның арқасында салықтың құрылуынын және жина-луының нақты әдістері, яғни салықтың элементтері белгіленеді: • салықтың субъектісі, немесе, салык толеуші - заң аркылы салық төлеу міндеті артылған адам. Бірак, салыктың ауыртпашы-лығы бағалар механизмі аркылы, баска тұлғаға жүктелуі мүмкін, сондықтан арнайы салык төлеу кызметін аткарушы — салықты ақиқат төлейтін түлға, белгіленеді; • салықтың объектісі — салық есептелетін табыс немесе мүлік, (жалакы, пайда, күнды кағаздар, жылжымайтын мүлікгер т.б.); • табыстың козі — есебінен салык толенетін табыс; • салық ставкасы — салык салыну бірлігіне келетін салыктың көлемі (табыстардың акша түріндегі бірлігі, тауардың олшем бірлігі жэне т.б.). Түракты, пропорционалдық , прогрессивтік, регрессивтік са-л ы к ставкалары болады. Түрақты ставкалар табыстар колемінің молшеріне байланыс-ты емес, салым бірлігіне абсолюттік сомада белгіленеді. Пропорционалдықтар — салык объектісіне, оның жіктелуіне байланысты болмай, біркелкі проценттік қатынаста салынады. Прогрессивтік ставкалар — табыстың осіп отыруына байла-нысты прогрессивтік салықтың орташа ставкасы осіп отырады. Салық салудың прогрессивтік ставкасы бойынша, салык толеуші табыстың үлкен абсолюттік колемін толеп қоймайды, ол о н ы ц үлкен үлесін толейді. Прогрессивтік салыктардың зардабын үлкен табысы бар адамдар тартады. Регрессивтік — табыстың осіп отыруына сойкес, регрессивтік салықтың орташа ставкасы томендейді. Регрессивтік салықтар үлкен табыстары барларға пайдалы, ал табыстары коп емес физикалық жоне занды түлғалар үшін оте ауыр келеді. Толем жасау кабілетгілігіне байланысты, салықтар тікелей жоне жанамаға болінеді. Тікелей салықтарды салык субъектілері тікелей толейді. Олар занды жоне физикалык түлғалардан алынады. Тікелей салыктар толем кабілеттілігіне тікелей пропорционалды болады. Осыған жататындар: • азаматтарға салынатын табыс салығы және корпорациялар-дың (фирмалардың) пайдасына салынатын салык; • мүлік салығы, осының ішінде меншікке (жерге, козғалмай-тын мүлікке), олеуметтік сақтандыруға, жалақы корына және жумысшы күшіне (олеуметтік салыктар жоне олеуметгік жарналар 328 , 



деп атадатындар) садынатын салыктар; пайданы шетелге аудартан үшін садынатын салықтар. Жанама салыктар - бұл белгілі тауарлар мен кызметтерге садынатын салыктар. Жанама салыктар батата үстеме жасалып алынады (мысалы, акциздер). Будар жарым-жартылай, немесе, толык тауар, немесе, кызмеггер багасына аударылады. Жанама салықтардың негізгі түрлері: • үстеме күнта садынатын салык, акциздер (тауар немесе кызметтердің багасына косылатын салыктар); • мүрагерлік салык; • жылжымайтын мүліктермен жоне күнды катаздармен жаса-латын келісімдерге садынатын салык жоне баскалар. Дамыган елдердегі салык салу тәжірибесіне жүгінсек, салык-тардың жетекші екі түрі болады. М ү н ы ң негізін табыс салығы — азаматтар жоне занды түлғалар табыстарыныц барлык көздерінен түскен жиынтык түсімдерге прогрессивтік салық салу жоне устеме 
қунга салынатын салық күрайды. Табыска салынатын салыктар физикалык түлталарта салына-тын табыс салыты деп жоне занды түлгаларга салынатын табыс сальны деп ажыратылады. Индивидуалдық табыс салыгы - бүл жеке табыстар сальны, салык төлеуші физикалык түлтаның табыстарынан (одетте жыл-дык) алынатын алым болып табылады. Толемдер жыл бойы жаса-лынады, бірақ түпкі есеп жыл аятында жасалады. Салықтың бүл түрі тікелей профессивтік салыкка жатады. Әр елдердің салык жүйелерінін ортак үқсастыктары болады, бірак солардың әркайсы-сында оздерінің ерекше салык ставкалары мен салык салуга жат-пайтын, салық несиелері мен толем даталары болады. Осымен 
қатар, салык жүйелерінің кобінде серіктестіктер салык салудың жеке объектісі деп саналмайды. Олар аркылы пайда серіктестіктің мүшелеріне түседі деп есептелетіндіктен табыс сальны серіктестікке емес, оның мүшелеріне салынады (партнерлерге). Соңгы жылдары табыс салытының ставкасын томендеу тен-денциясы байқалып отыр. Коп экономистердің түжырымдауы бойынша, «әділетті» салык жүйесі үшін табыс салытынын а ш ы к бейнеленген профессивтік ставкалары қажет, ягни байлар кедей-лермен салыстыртанда үлкен салык толеу керек. Заңды тургаларга табыс салыгы - корпорациялардың (фир-малардың) пайдасына салынатын салык. Коп елдерде бүл тікелей протрессивтік салык болып табылады. Осы салык корпорация (фирма) занды түлга болса тана алынады. 329/ 



Корпоративтік салық фирмалардың салық төлемдерінің басым кобін қүрайды. Салық фирманың таза пайдасына (жалпы түскен түсімнен барлық шығындар мен зияндары алып тастағанда қалған-дар) салынады. Дивиденд түрінде акционерлер арасында бөлінуге тиісті таза пайданың болігіне салық салу әр елде ор түрде жүрёді. Алынған дивидендтер физикалық түлғаларға салынатын табыс салығы объектісіне жатады. Мүның нотижесінде бір сомаға екі рет салық салынады - бастапқыда, фирманың пайдасының болегі деп осыдан кейін, салық салу жүйеісінің көзқарасы бойынша, акционерлердің табысына айналган, болінетін пайда деп, оған жеке табыс салығы салынады. Салықтың дамыган елдердің кобінде қолданылатын маңызы жағынан екінші түрі - қосылган қунга салынатын салық. Еңбек процесінде оздерінің қарамағына келіп түскен еңбек заттарына 
қүн қосқан салық толеушілеріне, олардың косқан қүнына салық салынады. Бірақ салық толеушілердің орқайсысы осы соманы түпкі тутынушыға жылжып отыратын озінің тауарының багасына 
қосады. 

Қосымша қүн салығы тауарлар мен қызметтер сататын фир-маларға сатылатын тауар қүнының 5-тен 38% колеміне салынады жоне осы салық коп қолданылатын тауарлар мен қызметтерге салынады. Дамыған елдердің салық жүйесі салықтарды косіпкерлікті 
қолдап ынталандыру үшін пайдаланады. Осы мақсатпен белгілі жеңілдіктер қолданылады. Олардың маңыздысына инвестициялык салық несиесі, тездетілген амортизация, жер койнауьшың олсіреуіне жеңілдік беру жатады. Мон жағынан инвестициялык несие жеке бизнесті мемлекетгің капиталдык салыммен каржыландыруы болып табылады. Мазмү-ны жағынан инвестициялык салык несиесі салықтық жеңілдікке жатады. Ол ескірген жабдыктарды айырбастау жоне жаца техника енгізуді талап етеді. Жеделдетілген амортизацияның моніне келсек, ол мынада: негізгі капиталдың нақты тозуынан елеулі артык масштабтағы амортизация жасауға үкімет рүксат береді. Мон жагынан Караган-да бүл кәсіпкерге берілген салык субсидиясы болып табылады. Амортизациялык толемдердің жоғарылауы салык салынатын пай-даныц сомасын азайтады, негізгі капиталдьщ айналымын жеделдетеді. Салыктық реттеудің селективтік шараларымен катар, мемлекет салык механизмін шаруашылык конъюнкіурасына жалпылама ыкцал ету үшін кец колданады. Мысал ретінде, XX ғ. 80-ші жылдары басында окіметке Р.Рейганның окімшілігі келгеннен кейін, жалпы 330/ 



экономикалык конъюнктураны ынталандыру максатымен салык-тарды елеулі төмендету үшін жүзеге асырылған ірі масштабты шараларды атап отуге болады. Американдык экономист Лаффердің есептеулері осы бағдарламаның теориялык негізін күртан. Лаффердің долелдеуі бойынша, салықтардың төмендеуінің нотижесінде эко-номикалык осу жоне мемлекет табыстарыньщ осуі орын алады (Лаффердің қисық сызыты). Корпорациялардын табыстарына са-лык ставкаларының тым коп осуі олардьщ капиталдык салымдар жасауга ынтасын жокка шығарады, тылыми-техникалык прогресті тежейді, экономикалык осуді томендетеді. Осынын нотижесінде мемлекет бюджетінің түсімі азаяды. Профессор Лаффер бастаган американдық эксперттердің теориялык долелі бойынша, табыс сальны ставкасы 50%-тен асканда фирмалар мен адамдардын іскерлік белсенділіті күрт томендейді. График түрінде осы жағдай мынадай корініс алады (20.1. Сурет). 
75 50 25 15 0 Мем. Бюджет түсімі 20.1. Сур. Лаффердің 
қи с ы к сызығы. Мем. Бюджет түсімі 20.2. Сур. Лаффердін кисык сызыты түзету жүргеннен кейін. Теория бағытынан салық салу жоне табыстар шкаласын дэлел-деп, оны жасау мүмкіндігі екіталай екендігі акикат. Бүл моселеге үлттык, психологиялык, модени факторлар аз эсер етпейді. Мыса-лы, американдықтардың оздерінің айтуы бойынша, Швециядагы табысқа салық салу шкаласының молшерінде (72%) АҚШ-та бір адам да жүмыс істемеген болар еді. Бүрын аныкталғандай, косіпорындарының инвестициялары жэне халықтың түтынулык шыгындары ж и ы н т ы к сүраныстың негізгі элементтері болып табылады. Енді біз жиынтык сүранысты күру-шылар жэне оган эсер ететін факторлар туралы түсінігімізді ке-ңейте түсейік. Жиынтық сүраныс пен үлттык ондіріс колеміне үкіметтің шыгындары мен салыктары кандай эсер ететініне талдау жүртіземіз, яғни жиынтык сүраныска фискалдык саясатгың эсерін 
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Фискалдық саясат үкіметтің шығындарымен жоне салықтары-мен байланысты ретгеу жүйесі болып табылады. Үкімет шыгында-ры - мемлекетгің ннституттарына жоне тауарлар мен қызмеггерді мемлекеттің сатып алуына жүмсалатын шығындар. Бүл әр түрде жузеге асырылады: бюджет есебінен жолдар, мектептер, медицина-лык мекемелер, мәдениет объектілерінің салынуы, ауыл шаруашы-лык онімін сатып алу, сыртқы сауда аркылы сатып алулар, оскери техника сатып алу жэне т.б. Барлык осы сатып алулардың басты ерекшелігі, айырмашылығы - түтынушының қызметін мемлекетгің аткаруында. Әдетте, мемлекеттік сатып алу екі түрге бөлінеді: шамамен түрақты болатын мемлекеттің озінің түтынуы ушін са-тып алу жэне нарыкты реттеу үшін сатып алу. Мемлекеттің ж и ы н т ы к шығындары мемлекеттік бюджеттің шығыс бөлігінде көрсетіледі. Мемлекеттік шығындар қоғамның олеуметтік-экономикалық дамуында елеулі рол аткарады. Мемлекеттік шығындар жоне салықтар саясаты, экономика-лык дамуды түрактандыруға бағытталған, экономиканы мемлекеттік реттеудің басты инструменттерінің біреуі болып табылады. Мемлекеттік шығындар мен салықтар ж и ы н т ық шығындар дәрежесіне, сондыктан үлттық ондіріс колеміне жоне түрғындарды жүмыспен камтуға, тікелей эсер етеді. Осыған байланысты белгілі экономист Дж.Гэлбрейт айтқандай, салык жүйесі мемлекеттік шығындарды осіру инструментінен сүранысты реттейтін инстру-ментке айнала бастады. Сонымен, жиынтык сүранысқа мемлекет шығындарының ықпалы оған тутыну шыгындары мен инвестициялардыц ыкпалы-мен парапар келеді. Мемлекеттік шығындардың кысқаруы жиынтық шығындарды томендетеді жоне ЖҮӨ-нің тепе-тецдік дәрежесін томендетеді. 
Қорытындылап айтқанда, мемлекеттік шығындар үлттық ондірістіц колеміне жоне халыкты жүмыспен камтуға тікелей ыкпал жасайды. Инвестициялар секілді, оларға мультипликация-лык эффект тон болады, ойткені олар екіншілік, үшіншілік жэне тағы да сол сиякты түтыну шығындарыныц тізбектерін тудырады жэне инвестициялардыц оздерінің кобейтінді эффекгісіне жеткізеді. Мемлекеттік шығындар мультипликаторы тауарлар мен кыз-меттер сатып алу үшін жүмсалған мемлекеттік шығындардың косымша осімшесініц нәтижесінде пайда болган ЖҮӨ-нің осімшесін корсетеді: 
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K G = Д Ж Ү Ө / A G , бунда KQ — мемлекеттік шыгындардың мультипликаторы; Ж Ү Ө — жалпы улттық онімнің өсімшесі; G — мемлекеттік шыгындардың осіміиесі. Мемлекеттік шығындар мультипликаторын тутынуға шекті бейімділік - (MRS) арқылы анықтауға болады. Қорытындысында мемлекеттік шығыстардың мультипликаторы мынатан тен болады: KG = А Ж Ү 0 / Д С = l ( l - M C P ) . Сондыктан: А Ж Ү Ө = ( 1 / ( — М С Р ) х A G = A K G х A G . Бұл мынаны корсетеді: егер мемлекет табыстардын баптарын кобейтпей, белгілі колемде шыгындар колемін осірген болса, онда табыстың осімшесі осындай болады. Сондыктан, мемлекеттік шыгындарынын колемінің озгеруі, шыгындар колемінің озгеруіне пропорционалды табыстардын озгеруін тудырады. Атап отейік, мемлекеттік шыгындардын мультипликаторы инвестициялар мультипликаторына тен болады. Экономикалык багыттан осындай парапарлық таңгалдырмайды. Шынында, егер мемлекет мемлекеттік шыгындарды осіру жолымен тауарларга косым-ша сураныс тудырса, бул жалпы улттық онімнін шыгындарынын осуіне тең «біріншідік» осуін тудырады. Мемлекеттік ассигнова-нияларды колданатын экономикалык субъектілер оз кезегімен табыстың оскенін байкап, озіне тон тутынуга шекті бейімділігінін негізінде, оз тутынуын осіреді, сойтіп жалпы сураныс жоне жалпы улттық онім жоне т.б. одан орі осуіне комектеседі. Осылай, мемлекеттік шыгындар колемінің озгеруі, улттык табыстың муль-типликация процесін жургізеді. Осы процесс жеке инвестициялар озгергенде орын алатын мультипликациялык процеспен парапар келеді. Инвестициялар мен мемлекеттік шыгындарга үқсас салыктар мультипликациялык эффект береді. Жиынтык шыгындарга күштірек ыкцал ететін мемлекеттік шыгындардан озгеше, салыктардың ыкпалы оларга едәуір томен болады. Осы жагдай мынаган байланысты: мемлекеттік шыгындар жиынтык шыгындардын курамды болшегінің біреуі болып табылады, ал салыктар болса озгермелінің біреуіне, атап айтқанда, тутынуга эсер ететін фактор. 
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Мынадай жағдай туады - мемлекеттік шығындардың осуінің компенсациялык (орньш толтыра аларлық) э4)фекгі, салықтар өсуінің мемлекеттік шыгындардың өсуінен артық болғанын талап етеді. Бұл жағдай жиынтық шығындарға салықтар және мемлекеттік шығындардың ықпалының бірдей болмауынан туындайды, яғни салықтық мультипликатор, мемлекетгік шығындар мультиплика-торынан түтынуға шекті бейімділік МРИ шамасы колемінде томен болады. Сойтіп: К = М С Р х К с = М С Р х 1 / ( 1 - М С Р ) = М С Р / ( 1 - М С Р ) мүнда К - салықтар мультипликаторы; KG - мемлекеттік шыгындар мультипликаторы. Сурақ туады: неге салықтар мультипликаторы МРС колемінде томен болады? Өйткені мемлекеггің тауарлар мен кызметтер сатып алуға жумсаган акша бірлігінің оркайсысы ЖҮӨ-ге тікелей эсер етеді. Мемлекет салыктарды қысқартканда, оның тек бір болігі тутынуға кетеді, баска болігі жинакка кетеді. Осы жағдай салык-тар мультипликаторының тутынуға шекті беймділік колемі шама-сында мемлекетгік шыгындар мультипликаторынан томен болаты-нын долелдейді. 20.4. Мемлекетгік борыш. Мемлекеттік борыиі - белгілі уақыт мерзімінде елде жинак-талған бюджеттік тапшылықтардан осы мерзімде болған бюджеггік жағымды сальдоны алып тастағандағы сома. Бюджет тапшылыгы - берілген жылдағы бюджет шыгыста-рының оның табыстарынан арткан сомасы. Бюджет тапшылыгы удайы ондіріс процесіндегі белгілі озгерістерді корсетеді, олардың нотижесін белгілейді. Бюджет тапшылыгының себептері аз болмайды: • когамдык ондірістің кулдырауы; • когамдык ондірістін шекті шыгындарының осуі; • «багасыз» акшаны жаппай удете шыгару; • жонге келмейтін әлеуметгік багдарламаларды кабылдау; • оскери-онеркосіп кешенін каржыландырудың осуі; • «колеңкеленген» капитал айналымының ore улкен масштабы; • тиімсіз шыгындар, артык косып жазу, урлык-кымқыру, ондірілген онім шыгындары жэне т.б. 
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Бюджет тапшылығы жэне мемлекеттік борыш бір-бірімен тығыз байданыста болады. Біріншіден, мемлекеттік борыштар бюджет тапшылығын отеудің өте маңызды козі. Екіншіден, мемлекеттік борыш колеміне талдау жүргізбей, бюджет тапшылығының қандай көлемінщ қауіпті екенін білу мүмкін емес. Мемлекетгік борыш-тың колеміне баға беру үшін тагішылықтың өсуіне талдау жүргізу 
қажет. Үкімет органдарының қарыздары жинақталып мемлекеттік борышқа айналады. Бүған процент қосылып толенеді. Бүгінгі мемлекеттік борышты ертеңгі салықтар деуге болады. Кейбір са-л ы к толеушілер мемлекетік қүнды қағаздарды иемденеді. Осы 
қағаздарга олар процент алады жэне сонымен қатар, олар салык төлейді. Кейінгінің белгілі шамасы мемлекеттік борыштар мен несиелерді толеу үшін жүмсалады. Қаражаттар керек болгандық-тан, үкіметтер қашан болмасын, жанадан қарыз алуга мәжбүр болады; ескі қарыздарды отей отырып, олар бүрынтыдан мол 
қарызга бата түседі. Әр елдерде мемлекеттік борыштың даму карқыны бірдей бол-майды. Мемлекеттік борыштың ЖҮО-нен 2,5 есе артуы экономи-каның түрақтылыгына, осіресе ақша айналымының түрақты болу-ына үлкен қауіп тудырады. Мемлекетгік борыштар ішкі мен сыртқыта жоне қысқамерзімдік (1 жылта дейін), ортамерзімдік (1 жыщщн 5 жылта дейін), үзақмерзімдік (5 жыддан артық) болып болінеді. Қысқамерзімдік карыздар басқаның барлыгынан ауырлау түседі. Одардыц негізгі сомасын жоғары про-центпен аз уақытга толеу қажет. Осындай қарызға пролонгация (толеу мерзімін үзарту) жасаута болады, бірақ бүл жоғары процент толеумен байланысты. Мемлекетгік органдар қысқа жоне оргамерзімдік 
қарыздарды сойтіп негізгі соманың толеу уақьггын үзаққа созып, тек эр жыл сайын процент қана толеп түру үшін үзақ мерзімге айналды-рута тырысады. Мемлекеттік сыртқы борыш - бүл шетел мемлекетгеріне, мекемелеріне, адамдарына толенетін карыз. Борыштыц бүл түрі ел үшін ең ауыр болады, ойткені оны отеу үшін мемлекет кейбір 
қүнды кағаздарды беруге жоне белгілі кызметгер корсетуге можбүр болады. Мемлекеттің ішкі борыіиы - бүл осы мемлекеттің халқына толенетін қарыз - табыстардын алдымен елдің ішінде кайта болінуін талап етеді. Тауарлар мен қызметтер, одетте, сыртка кетпейді, бірақ экономикалык омірде белгілі озгерістер туындайды, олардың нотижелері елеуді болуы мүмкін. 335/ 



20.5. Өтпелі экономикада фискалдык саяеатты жүзеге асыру механизмі. Фискалдық саясат дискрециондық жоне автоматтық фискал-д ы к саясаттан түрады. Дискрециондыққа мемлекеттің Ж Ү Ө - н і ң нақты колеміне, жумыспен қамтуға, инфляцияға жоне экономи-калык өсуге ыкпал жасау мақсатымен салык салуы және мемлекетгік шығындарды саналы түрде реттеуі жатады. Автоматтық фискалдык саясат ішкі түрактаңдырушылар жүйесіне негізделеді. Ішкі түрактандырушыларға үкімет жағынан ешқандай шешім кабылдауды кажет етпейтін, озі автоматты түрде экономика-лык жағдайдың озгерістеріне жауап ретіңце үнамды шаралар қолда-натын экономикалык механизм жатады. Ішкі негізгі түрақтандыру-шыларга салық түсімдерін озгерту механизмі жатады. Салықтың сомасы табыстың молшеріне тоуелді болады. Бунда салык салыну-ының прогрессивтік жүйесі колданылады. Сондыктан ЖҮӨ-н ің шапшаң оскен кезінде салык түсімі автоматгы түрде жоғарылайды, бүл сатып алу кабілетінің томендеуін жэне экономикалык осудің тежелуін қамтамасыз етеді. Керісінше, экономикалык күлдырау кезеңінде салық түсімдері автоматты түрде кыскарады. Тіпті экономикалык күлдырау жагдайында ж и ы н т ық сүра-ныстың күрт томендеуіне жол бермей кедергі жасайтын, ішкі енгізілген түрактандырушыларға жүмыссыздык жордемақысы және ор түрлі олеуметтік толемдер жүйесі, түрмысы томен түрғындарды 
қолдау бағдарламалары жоне т.б. жатады. Өрлеу жанданып жоне жүмыссыздық азайған кездерде, жиын-т ы к сүраныстын оспеуіне ат салысатын жүмыссыздыққа жордем-акы толеуі тоқтатылады немесе азаяды. Бізге молім, салык жүйесі бірнеше кызмет аткарады: фискал-дык, ынталандыру жоне кайта болу кызметгерін. Қазакстан Респуб-ликасының фискалдык салык жүйесіне келеек, ол озіне жүктелген кызметтерді ойдағьщай атқарады деуге болмайды. Қаржы ресурстары басты шығындарды экономиканың қүрылымдык қайта күрылуына 
қорганыстык онеркәсіпке, конверсия жүргізуге, түрғындарды алеуметгік корғауды каржыландыруға жетпей отыр. Ондірісті жоне тауар ондірушілерді ынталандыру кызметі ойдағы-дай жузеге аспай отыр. Салыктар қайта болу моселелерін дұрыс шешпей отыр. Фискалдык саясатгың негативтік элементгерін атап отсек, мына жағдайға назар аударған жон болады. ҚР салык жүйесі дамыған 336 і 



нарықтық экономикалы елдерге тән, жалпы әлемдік тенденцияға сәйкес дамып отыр. Сонымен қатар, салық жүйесі калыптасып біткен жок. Осы процеске елдегі ауыр қаржы жағдайы және практика жагынан келгенде, бюджетті тез арада баланска келтіру мүмкін деушіліктің дүрыс еместігі елеулі ыкпал етіп отыр. Салык жүйесін реформалау төмендегі бағытгарда жүргені тиімді болады: тауар өндірушілер үшін қажетті жағдайлар жасау, қара-жаттарды инвестициялық бағдарламаға жүмсауды ынталандыру, шетел капиталына салыктық жеңілдіктер беру. 
Қорытындылай келіп, салық жүйесі жетілуінің мынадай багыт-тарын атап отуге болады: • салык ставкасын дифференциациялау; • қосылган қүн салығы моселесіне назар аудару, өйткені бүл бағаларды ширек шамаға осіреді; • шетел инвесторлары үшін салық жеңілдіктерін белгілеу. 21 тарау. APAJIAC ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ. 21.1. Экономиканы мемлекеттік реттеу. Экономика мен мемлекеттің аракатынастарынын үлгілері. Мемлекетт ің оте үлкен ролі жоне о н ы ң э к о н о м и к а л ы к процестерді реттей алатын қабілеті экономика мен саясаттың байла-ныстарынан, экономикалык саясаттың жасалуынан тоуелді болады. Мемлекет коғамдық жүйенің жемісі болып табылады, биліктің барлыгына ие болады, мемлекеттік емес институттардың барлығы-ның болуын (болмауын) болжап отырады. С о н д ы к т а н мемлекеттің жаратылып, кызмет етуі тарихи 

қажеттілік болумен бірге, бүл дамудың когамдык прогрессивтік жоне өте маңызды факторы болып табылады. Мемлекетгің жаратылуымен бірге, оның экономикалык кызмет ететін сферасын қалыптасады. Мемлекеттің экономикалык саясаты нарық жүйесінің қүрамында буынына жоне кажетті элементіне ай-налады. Үкіметтің "көрінетін колы" босекенің "корінбейтін қолын" реттеп отыруга тиісті, бүл туралы А. Смит айткан болатын. Осындай жагдайларга байланысты, мемлекет экономикалык те-орияның зерттеуінің кызметіне (поніне) айналады. Бүнда мынадай жагдайды естен шыгармау керек. Коп уакыт бойы мемлекеттің эко-22-2303 337 



номикалық рөлі ғылымның озімен - саяси экономиканомиямен бірдей деп есептелген. Сондықтан бүгінге дейін экономикалық тео-рияны экономикалык саясатпен алмастыруды өкситіндер әлі таусы-лған жоқ . Үкіметтің қандайында болмасын, мемлекеттің экономи-каға кірісуі объективтік қажеттік болып табылады. Бүл экономика-ның нарыктык немесе оміршіл-үлестірмелі болуымен байланысты емес, үлестіруші экономикада мемлекет тауарлар мен кызметтерді өндіру жоне болу туралы барлық қүқыктар мен міндеттерді озіне артады. Бунда реттеуге жататын ештеме жок. Бірак осындай жүйе озінін тиімді еместігін жоне дорменсіздігін іс жүзінде корсетті. Нарықтық шаруашылықта үкімет алдында тауарлар өндіріс пен ресурстарды бөлудің тікелей үйымдастыру міндеті болмайды. Ол ресурстармен, капиталмен және ондірілген тауарлармен еркін жар-л ы к "окім" ете алмайды (бүнымен тек оміршіл-ілестірмелі эконо-мика айналыса алады). Нарықтық жүйе дегеніміз — бүл алдымен шешім кабылдаудағы өндірушілермен түтынушылардың прерогативасы (айрықша қүқығы, 
қүзыреті). Сонда да мемлекеттің реттеушілік қызметтері осында да ерекше маңызға ие болады. Нарык механизмі экономикалык өсудің барлык моселелерін шешпейді. Еркін босекелік кезеңінің озінде ондіргіш күштердің елеулі болшегі үшін классикалық жеке меншік шеңбері жетімсіз бола бастайды, сондықтан мемлекет экономиканың ірі қүрылым-дарын: теміржолды, поштаны, телеграфты жоне т.б. оз карамағына алуға можбүр болады. Еңбек бөлінісінің дамуы мемлекетаралық и н т е ф а ц и я н ы ң күшеюіне, жалпы экономикалык процестердің үлттық шекарадан асуына океліп согады, қорғаныспен, ғылыммен олеуметтік катынастарды реттеумен, жүмысшы күшінің үдайы ондірілуіне, экологиямен жоне т.б. байланысты, жаңа әлеуметтік-э к о н о м и к а л ық моселелердің қалыптасуына океліп согады. Мемлекеттік қүрылымдарды реттеумен байланысты шешімдер шығаратын механизмді жаңартуға шүғыл кірісу кажеттігі туады. Белгілі жағдай, монополияланбаған жоғары дамыған нарык-тык экономиканын козгаушы механизмдерінде экономикалык дамуга стагнация окелетін элементтер болады. Өндіріс факторларының, алдымен жүмысшы күшінің толык камтылмағанында экономика-да жүйелілік тепе-тендіктің болуы осыны байқатады. Стагнация-н ы ң кайшылыктарын шешу үшін мемлекеттіц потенциалын пай-далану кажет. Мемлекет тиімді сураныс пен толык жүмыспен 
қамтуды бір-бірімен үйлестіру қызметін мойнына алады. 338 / 



Қазақстан экономикалык күрылымдарды реформалау жолы-нын бастапкы кезенінде келеді. О н ы ң нарыктык экономиканы күру жоне оны пайдалану туралы тожірибесі жетімді емес, сон-дыктан дамыған елдердің мемлекеттік реттеу тожірибесін талдап, оны колданудың маңызы оте зор болып табылады. Баска елдердін тожірибесін зерттеп білудің аркасында, экономик&чык дамудаты кателіктерді кайталамаута мүмкіндік туады. Тарихи жагынан дамыган елдерде экономиканы реттеу туралы екі методологиялык батыт калыптаскан: Кейнстік мектеп (шару-ашылык механизмін мемлекеттік реттеу теориясы) жэне мемле-кеттің қогамиың шаруашылык, оміріне кіріспеуі пцралы неокейнстік, кейде консервативтік доктриналардың синтезі. Осы екі теориялык ағымдардың ортақ негіздері бар. Олардың екеуі де мемлекетті, котамның стратегиялык максаттарына жетуге батытталтан эконо-микалык саясат жүргізу үшін белгілі меншікгіен жоне шаруашы-л ы к функциялармен камтамасыз етілген, экономикалык субъект деи түжырымдайды. Бүлардың бір-бірінен айырмашылыты мемлекетгік ыкпал етудің бірдей емес әдістерін қолдауынан айкындалады. Біреулер мемлекеттің экономикалык процестерге мүлде кіріспеуін жактайды. Австрия-лык экономист Хайек мемлекет экономикалык процестерге кіріспей, тек «түнгі күзетші» кызметін аткарганы жон деп есептейді. Дж.М.Кейнс жоне посткейнстік окілдер, нарык параметрлерінің жағдайына бакылау жүргізуді мемлекеттін (үкіметтің) басты кызметгерінің біреуіне жаткызады. Тепе-тендікті бүзатын ыкпал-дың кандайы болмасын есепке алынып, және ішкі түрактаныру-шылар комегімен, тепе-тендіктік баданстанған осу траекториясына багытталуы кажет. Осылай үкімет нарықтың осы, немесе, баска сегментіне эсер етеді. Кейнсианствоның озін экономиканы ретгеу моселелері жонінде біркелкі теория деп санауға болмайды. Осы теориянын негізінде үш ағым бар: солшыл (либералдык), консервативтік жоне неоклас-сикалык. Соліиыл кейнстік бүгінгі экономиканыц кайшылыктарынан 
қүтылуды когамдык максат үшін мемлекеттің шыгындарын түргын үй күрылысына, денсаулык сактауга, элеуметтік сактандыруга, жол салуга, сонымен катар, фермерлердің, үсак косіпкерлердін табыстарын, жүмыскерлердің жалакысын осіруге жүмсалатын шы-гындарды өсірумен байланыстырады. Кочсервативтік багыт бар үмітті экономикага мемлекеттік реттеудің, пайданы барынша жогарлату аркылы жоне экономика-3 3 9 / 



н ы ң консервативтік қүрылымын сақтау арқылы, жүрілуінің 
қажеттігіне артады. Неок.іассика.іық мектеп және оның окілдері бойынша, тиімді несиелік-ақша жоне фискалдык саясат аркылы халыктың әр түрлі топтар табыстарының дәрежесін белгілеу, инвестициялык саясатты үйлесімге келтіру, прогрессивтік салалык қүрылымды қалыптас-тыру үшін мемлекеттің экономикалык процестерге микро- жоне макродорежеде кірісулеріне интеграция жүргізу кажет дейді. 

Қандай объективтік жағдайлар экономикалык өсуге мемлекетгік реггеудіц кажеттігін болжайды? Нарық механизміне тән кемістіктерді мемлекет түзетіп оты-руга тиісті. Баршаға молім, нарықта негативтік жағдайлар аз емес: үдайы ондірілмейтін ресурстарды сақтауға жоне қоршаған ортаны корғауға мүмкіндік тудырмайды; барлык адамзат карамагындагы, мысалы, мүхиттардағы балық байлыктарын, ресурстардың пайда-лануын реттемейді. Нарық жағдайында қабылданған шешімдердің негативтік салдары кейде есепке алынбайды жоне үжымдык пай-далану үшін қажет тауарлар мен қызметтер ондірісі ынталанды-рылмайды; табыстар мен ецбек кұкықтарына кепілдік болмайды, гылым саласында фундаменталдық зерттеулерді мақсатгы дамыту камтамасыз етілмейді. Нарык кобінесе олеуметгік-қажетті гауарлар ондіруге емес, ақшалылардың талабын орындауға бағытталады. Ол рецессиялык жоне инфляциялык процестерге бай болатын түрак-сыздығы күмонді даму бағытына бейімді келеді. Мемлекет косіпкерлік фирмалардың өзара сайысына ортақ жағдай жасап отыруға, тиімді босекелік болдыруға, монополияланған ондіріске шек қоюға озіне жауапкершілік артады. Мемлекет экономикалык ресурстардыц адамдардыц үжымдык кажетгерін канағаттандыруға жүмсалуын, қогамдык снпаты бар тауарлар мен кызметгер ондірісініц күрылуын талап етеді. Мемлекет экономикалык омірге қатынасып мүгедектерді, балаларды, корі адамдарды, түрмыс жағдайлары төмендерді озінің қамкорлығына алады, еңбек нарығына реттеу жүргізеді, жүмыссыздыкты томендету үшін шаралар қолданады". Сыргкы саясатты, толем балансы мен валюта курстарын реггеудіде умытпау керек. 
Қорытып айтканда, мемлекет азаматгар қогамдастығының сая-си жэне олеуметтік-экономикалык принциптерін жузеге асырады. Нарык жагдайында экономиканы мемлекеттік реітеу (ЭМР) әлеуметтік-экономикалык жуйені озгерін отыратын шаруашылык 340/ 



жағдайына сәйкестікке келтіру мақсатымен, қүқықты мемлекетгік мекемелер жүзеге асырып отыратын зандылық , атқарушылық және бақылау сипаты бар шаралардың жүйесі болып табылады. Коп эко-номистер мойындады: Э М Р жалпы экономикалык жүйенің тепе-тендікте осуіне жету мақсатымен, микро- жоне макроэкономикалык реттеушілер комегімен, ішкі жоне сырткы нарыктардың жеке сегменттеріне, үкіметтің максаггы сәйкестікке келтірушілік, баскару-шылық осері болып табылады. Мемлекеттік ретгеудің максаттары бір-бірімен тытыз байланыс-та болады, олардың маңызы, ықпалының масштабы жоне салдары бірдей болмайды. ЭМР-дің мақсатгарын бастыларға жоне нақтылар-та белуге болады. Басты мақсаттар: экономикалык. жоне әлеуметгік түрактылыкка жету; үлтгық босекелестікті, артыкшылыктарды, эко-номикалык кауіпсіздікті, нарық механизімінін оркилы жағдайлар-та тез арада үйлесуін камтамасыз ету болып табылады. Нақты мақсаттар, мемлекетгік реттеудің объектіне байланысты, op түрлі болады.Бірак кашан болмасын қогамдлык жоне жеке ынталарды бір-бірімен үйлестіріп отыру кажет. Реттеудің объектіне үлттык экономиканын үлттык дорежеден жотары мемлекетаралық одақтары, сонымен катар үлттық эконо-миканын нарыктык реттеушілер аркылы шешілмейтін жекелеген секторлары мен аймактарында туып отыратын моселелері жатады. ЭМР-дің субъектілеріне басқарудың орталык (федералдык), ай-мактык, муниципалдык немесе коммуналдык органдары жатады. Мемлекеттік реттеудің мынадай т и п т е р і болады: • шаруашылыкты баскарудагы толык мемлекеттік монопо-лизм. Бүл КСРО-ға жоне социалистік елдердің достастытына тон болтан, қазір кейбір посткоммунистік елдерде сакталып отыр; • нарыктык жоне мемлекеттік реттеушілердің үштасуының әртүрлі варианты. Осылар «жапондық», «шведтік» үлгілерде орын алады, Ф Р Г мен Австриядағы олеуметтік-бағытталган нарыктык шаруашылык үлгісінде, дамуыдың «кытайлык» вариантыда корінеді; • шекті либерализм. Бүл тек шектелмеген жеке көсіпкерлік жагдайларды тиімді деп мойындайды. Бүл жатдай кобінесе АҚШ -
қа тон. Мемлекеттік реттеу тиімділігінің кепілдігі мықты заң шығару-шы, атқарушы жоне сот үкіметі болуымен белгіленеді. Мемлекеттік реттеудін институционалдык к ү р ы л ы м ы н а окімшілдік органдар кіреді. Осы басқару органдардың, олардың экономикалык мүдделерін жүзеге асыру мүмкіндігін жоне шешім кабылдаудағы дойектілігін 341/ 



белгілейтін, оқшаулану дәрежесі елдегі басқарудың орталықтану деңгейінен тәуелді болады. Демек, Үлыбританияда, Франциямен салыстырғанда бюрократияның саясатқа жүргізетін бақылауының орталықтану деңгейі томен. АҚШ - т ы ң жоғарғы өкімшілік қү р ы -лымдарында салыстырып қарағанда автономдық органдардың саны елеулі шамада артық. ФРГ-да басқарудың кобінесе жоғары интегра-цияланғаны тән - делдалдылық механизмі мен мүдделердің агре-гаттануының және осылардың үлгілерінің. Осылай корпоративтік үлгі, мүдделердің тепе-теңцігіне жету үшін, арнаулы институттар 
қүрылуын талап етеді. Бүл Швецияның және Жаңа Зеландияның либералдық корпоративизм!, Жапониядағы жеке капитализм, Швей-цариядағы "социетарлық". Плюралистік үлгіде Италияда, Үлыбританияда мүдделерді келісімге келтіретін ерекше механизм корсетілмеген. Бүлар саяси процестер шеңберінде, парламентгің, үкіметгің косіподақтардың жоне партиялардың қатынасуымен орындалады. Сөйтіп, белгілі мемлекеттік органдары арқылы жүріп отыра-тын мемлекеттік реттеудің екі басты улгісі болады. 1. Реактивтік (адаптациялық) улгі. Бүл үлгі АҚШ - қ а тон. Осы үлгі арқылы нарықтың болмашы «қателіктерінің» озімен есептесу мүмкін болады. Мемлекет пен жеке бизнестің бірлескен 
қызметтерінің қажетті формаларын пайдалана отырып, реттеуші органдардың қүрылымы мен қызметтерінің икемділілік дорежесі жоғары болғандықтан, макро- жоне микродорежеде тікелей жоне жанама реттеу қүралдарын үтымды колдану. 2. Мемлекеттік реттеудің белсенді улгісі аркылы (Жапония) нарық механизмінде мүмкін болатын ұнамсыз жағдайларды алдын ала ескеруге болады - мемлекеттік кірісудің шамасын, колемін тура белгілей отырып болжауды колданып, мемлекет жоне косіпкерлердің келіссоздерінің нотижесіндегі үсыныстармен есептесіп отыру. 21.2. Функционалдык экономикалык жүйелер. Үкіметтің экономикалык кызметтері. Үлттық күрылымньщ қандайында болмасын, нарықтық эко-номика, калыптаскан сандык жоне сапалык сипатгамалары бар, белгілі функционалдык экономикалык жүйе (ФЭЖ) болып дамиды. Осы-ларды қолдаумен немесе сойкестікке келтірумен, өзін-озі реттеумен катар, мемлекет (үкімет) айналысады. 342 , 



Әлемдік тэжірибенің қөрсетуі бойынша, осы заманда дамыған нарыктык экономикасы бар елдер Кейнстік принциптерді де, моне-таризм принциптерін де үтымды колданады. Осылардын негізінде, жогаргы дамыган елдерде, озін-озі реттейтін механизмдердің дамы-ған жүйесі қалыптасқан. Бүдан артык жүйенің қандайының болма-сын түрақтылыгы, осында озін-озі реттейтін механизмдердің болу-ымен белгіленеді. Нарықтық шаруашылықта осындай механизмдер функционалдық экономикалык жүйелер болып тізбектеледі. Бүлар озін-озі реттеу механизмі мен мемлекеттік реттеудің біртүтас бейнесін алып, Кейнстіктік және монитаризмнің элементтерінің ерекше сим-биозы болып табылады. Функционалдық экономикалық жуйв деп, біртүтас экономика шеңберінде, барлық күрлымдык элементтердің іс-орекеттері үлттық нарыкта макроэкономикалык тепе-тендікті қолдаута багытталган жоне информациямен, тауарлармен, кызметтермен, технологиямен, ноу-хаумен, капиталмен жүмысшы күшінің әр түрлі формалары-мен айырбас жүргізу үшін оптималдык шарттар жасаута бағыттал-ған, динамикалык озін-озі реттейтін қосалкы жүйелер түсінеледі. ФЭЖ-дің максаты батытталған жүйелерден (банктік, салык-тык, сақтандыру, олеуметтік қорғау және басқалардан) айырмашы-лығы оның алдымен озін-озі реттейтін жүйе болуы. Бүларда түрак-тылыктың белгіленген тапсырмадан ауыткуының кандайы болма-сын, макро- немесе микродорежеде тепе-тендікті кайта орнататын, мемлекеттің оте коп механизмдерін колма-кол жүмылдырута түрткі болады. Ф Э Ж белгілі берілген макроэкономикалык параметрлер маңай-ында тепе-тендікті үстап колдап түрады. Міне, мысалы, тапшы-лыктың деңгейі ЖҮӨ-нің 5%-нен аспау керек; алтынвалюталык резервтер колемі кем дегенде үш ай бойы импорт шытындарын отеуге жетімді болуы керек; сыртқы борышқа кызмет ететін агым-дагы толемдердің болмауы керек; жүмыссыздықтың сын дәрежесі еңбекке қабілетті адамдардың жалпы санының 15-20%-нен артык болмауы керек және т.е. Жогарыда келтірілген параметрлердің салыстырмалы екеніне 
қарамастан, ФЭЖ-де мемлекетгік ретгеудін комегімен оларды белгілі деңгейде үстап түру ішкі нарыктагы тепе-тендікті сактайды жоне экономикалык осудің түрактылыгы мен динамизімін камтамасыз етеді. Ф Э Ж үлгілік мысалы ретінде мына жүйелерді атап етуге бола-ды: бәсекелік ортаның калыптасу жүйесі, айналыстағы акша масса-343/ 



сының деңгейін реттейтін жүйе; жиынтық сүранысты ынталанды-ратын жүйе; төлем және сыртқы сауда балансын қолдайтын және басқа жүйелер. Осылардың барлығының жиынтығы мемлекеттік нарықтық экономиканы реттеуге түрақты өсуді қолдауға бағытгал-ган қызметтері болып табылады. Н а р ық т ық э к о н о м и к а н ы ң Ф Э Ж - і ң негізгілерінің біреуіне бәсекелік ортаны қалыптастыру жүйесі жатады. Осы жүйе жеке кәсіпкерлік пен адал бәсеке үшін оптималдық шаргтарды қолдап огырады. Үсақ жэне орташа компанияларды ірі монополиялар жүрпзетін бейниетті бәсекеден қордауды және табиғи монополия-лардың кызметтерін реттеуді осы жүйе камтамасыз етеді. Осы жүйенің даму дәрежесін және қызмет етуінің тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштерге әлемдік нарықта елдің бәсекелік 
қабілеттерінің көрсеткіштері, экономикалык еркіндік дорежесі, кар-жылық қауіп-қатер дорежесі жоне шетелдік инвестицияларға қауіп дорежесі жатады. ФЭЖ-ің реттеушілерінің үтымды қызмет етуінен инвестициялык климат көбінесе тоуелді болады. Осы функционалдық жүйенің көмегімен елдің ішкі нарығына баска елдерден болжамдалып отыратын онімдер келеді. Осы жағдай тауар өндірушілерді сойкес сапа мен тауар бағасының дорежелерін 
қатал бақылаудан жіберіп алмауға можбүр етеді. Нарықтық экономикада түтынулык жоне инвестициялык сүра-нысты ынталандыратын негізгі реттеу механизмдердің біреуіне, ай-налыстағы ақша массасының колемін реттеп отыратын функцио-налдық қосалқы жүйе жатады. Бүның күрылымдық элементтері: Орталық банктің несиелік-акша саясаты, коммерциялық банктердің 
қайта каржыландыруларының колемдерін реттеу, ашық нарыктық операциялар. Онеркәсіптік дамуы жоғары елдердің кобінде ішкі баға дорежесін 
қолдауға бағыггалған функционалдық жүйе белсенді қызмет етеді. ФЭЖ-ді уйымдастырудың күрделі архитектоникасы болады, соңғыға шешім қабыдцаудың афференттік синтезі, түпкі нотижесінің болашағын болжап білу (іс-қимылдың нотижесінің акцепторы), коп компоненттік орекеттер жатады. Керісінше афферентацияның комегімен орекеттердің нотижесіне баға беру ФЭЖ-ің маңызды ерекшелік сипаттамасы. Функционалдық реттеудің қүрамына ор түрлі институционал-дық үйымдар жатады: заң қабылдаушы және атқарушы үкімет орган-дары, мемлекетгік үйымдар, тауар ондірушілер ассоциациялары, ана-литикалық жоне информациялық орталықтар, жекеменшік коммер-циялык күрылымдар жоне т.б. 344 



Реттеуші экономикалык жүйелердің қалыптасуының мүмкін болуы байланыс қүралдарының, телекоммуникацияның, есептеу тех-никасынын жоғары дамуымен байланысты. Осының комегімен ішкі және сыртқы нарықтардың жағдайы туралы оперативтік информа-ция алуга болады, оларды таддап жоне осы немесе баска шешімдердің вариантын дайындауға болады. Сондыктан ор түрлі Ф Э Ж - д і ң кызметтері біртүтас информациялык жүйе болып біріктірілтен, меншікті локалдык мәліметтер базасына негізделеді. Уакытында Дж. М.Кейнс макроэкономикалык тепе-тендікті камтамасыз ететін еркін нарык жүйесінде ішкі механизм болмайды деген. Бірак осы заманда, функционалдык институционалдык жүйелердің кең желісінің жасалуымен байланысты, бүгінгі нарык-тык шаруашылык, озін-өзі реттеуші мүмкіндігіне ие болтан, ашык озі дамитын жүйеге айналып отыр. Нарык экономикасында Ф Э Ж -ің болуы отан түрактылык жоне динамизм береді. 
Қазақстандық экономикада осындай жүйе моселесі енді тана күн тортібіне қойылып отыр. Өнеркосіптік дамуы жогары елдерде оздігінен реттеушілік механизмі, к а п и т а л и с т : елдердің кобін мезгіл-мезгіл ойсыратып түратын экономикалык дағдарыстардың бірте-берте сонуіне жол ашады. Өз імен озі д а м и т ы н ж ү й е н і н к а н д а й ы н а болмасын тон объективтік қайшылыктар белгілі кезенде сыни межеге жетеді -олар экономикалык, циклдік, қүрылымдык, қаржылык, биржалык немесе экономикалык дамудың дагдарысының баска түріне айнала-ды. Дагдарыс дамудың откен кезеңіндегі энтропиясының негізгі элементтерін айқындайды, ол шаруашылык механизмнің жекелеген буындарының қызмет етуінің тиімді еместігін, материалдык ондіріс күрылымының диспропорцияларын, алыпсатарлык несиенің салта-ңын, валюта каржы жүйесінің кемшіліктерін, түтынушылык сүра-ныстың озгеруінің - осылардың барлыгынын тиімді еместігін корсетеді. Экономикада реттеушілердің кең желісінің болуы ауыт-

қулардың ауқымын жоне циклдік фазалардың терендігін елеулі томендетеді. Сонымен, озін-озі реттейтін экономикалык жүйеде мемлекеттің рөлі өте зор озтереді, ол ФЭЖ-ің калыпты қызмет етуін камтамасыз ететін, олардың желісін кенейтуге және қүрылымын жетілдіруге ат салысатын, барлық шаруашылык жүйенің басты үйлестіруші орта-лыгына айналады. Мемлекет нарықтың оміріне тек макроэкономикалык тепе-тендіктің түрактылыгын қолдау үшін үстап түруга қажет деңгей 
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жүмысын камтамасыз ету үшін немесе еркін бэсекеліктің шартга-рын орындамайтын нарыктарға бакылау жүргізу үшін кіріседі. Нарык экономикасында мемлекеттің рөлі оның әрекетгерінің ор қилы түрлері арқылы жүзеге асырылады. Осылардың маңызды-ларына экономикалык шешімдер кабылдау үшін к үқық т ық негіз жасау, экономиканы түрактандыру, ресурстарды әлеуметтік максат-тарга сойкес болу, әлеумегтік қорғау жоне олеуметтік кепіддіктерді камтамасыз ету жатады. Осы замандагы мемлекеттердің экономикалык қызметтері оте күрделі жоне коп түрлі болады. Мемлекет аткаратын негізгі эко-номикалык кызметтерді мынадай топтарга белуге болады: 1 .Қүқықтық база жоне бәсекелестік орта күру аркылы нарык жүйесінің кызметін қолдау, монополияга карсы зандар аркылы босекелікті қолдау. 2. Табыс пен байлыкты кайта болу, үлттык онімнің қүрылы-мьш озгерту жоне экономиканы түрактаңдыру максатымен жүмыспен камту жоне инфляцияның дорежесіне бакылау жүртізу арқылы ресурстардың болінуіне түзету енгізу. 3. Нарык механизмінің кейбір элементгерінің орекетгеріне тежеу кою. Демек, жиынтык муниципалдык түтыну сферасы колемінде әңгіме қогамдық тортіпті қоддап, қоргау туралы, үлтгық қорганыс, инфракүрылымдық кешендер туралы жоне сумен камтамасыз, колік жүйесі туралы болганда, нарыктык элементгерді пайдаланудың шектелгені байкалады. Шектеу жиынтык түтыну сферасында және омірдің когамдык орташа шартын камтамасыз етуде,білім беруде, медициналық кыз-мет корсетуде колданылады. Мемлекеттік жоне муниципалдык органдар нарыктык жоне когамдык мүдделермен есептесе отырып білім, денсаулық сақтау, экологиялык бакылау жүйелерінің кыз-мет етуін камтамасыз етеді. 4. Әлемдік экономикадагы бәсекелестік артыкшылыктарга кол жеткізіп, сақтау. Мемлекеттің осы қызметтері олемдік нарыктык жаңа және достүрлі калыптасқан салаларында фирмалардың бәсекелестік кабілетгерін дамыту аркылы жүзеге асырылады. Мемлекет озінің кызметтерін үкімет аркылы орындайды, шы-нында мемлекет дегеніміз - бүл бірлесіп омір сүру үшін жоне іс-орекеттер атқару үшін үйымдастырылган катынастар жүйесі. Ал үкімет комегімен нақты ережелердің, зандардың, нормативтердің орындалуына баскару жэне бакылау жүргізілетін Министрліктер, 346 , 



Комитеттер, үлттық банк жэне баска үкіметтік органдар туріндегі, билік ететін күрылымдар. Мемлекет - озін-өзі үйымдастырған коғам, ү к і м е т - о с ы үйым-н ы н атқарушы органы. Үкіметпен ж ә н е о н ы ң ш а р у а ш ы л ы к субъектерінінжиынтығы, заңдардың негізінде кызмет ететін, үйым-дастырылған нарықтық экономиканың институционалдык күры-лымына жатады. Соңғы кездері үкіметгік шешімдер қабылдауда қоғамдық тал-ғау теориясы кең колданылып отыр. Осы теория аркылы үкімет не сатып алу керек, тауарларды калай ондіру керек, кімдер үшін мемлекет шығынданады, жеңілдіктер кімдер үшін жасалады деген мэселелер анықталады. Қоғамдык талгау теориясы жекелеген туты-нушылардың унатуларының, нарык механизмі аркылы үжымдык іс-эрекеттерге айналуын зерттейді. Өзінің экономикалык мэні жағынан коғамдық талгау теориясы мемлекеттің басты экономи-калык, саяси кызмеггеріне негізделеді. 21.3. Мемлекеттік экономикалык реттеудіц әдістері, негізгі бағыттары. Мемлекет, әлеуметгік-экономикалык процестерге ретгеу жүргізуде, экономикалык міндетгерге, мемлекетгің материаддык мүмкіндікгеріне, реттеу туралы жинақталған тожірибеге байланысты озгеріп отыра-тын одістер мен инструменттер жүйесін колданады. Мемлекеттік реттеу одістері к ү к ы к т ы к , окімшілік, экономи-калык — тікелей, жанама болып боледі. 
Қуқықтық реттеуге мемлекет тарапынан ондіруші-фирмалар жоне түтынушылар үшін «экономикалык ойын» тортібінің белгіленуі жатады. Заң нормалары мен ережелерінің жүйесі, меншік форма-лары мен меншік қүкыктарын, контракт жасау мен фирманың кызмет ету шарттарын, кәсіподақтар мен жүмыс берушілердің еңбек қатынастарына байланысты озара міндеттемелерін жоне т.б. белгілейді. Әкімшілік реттеуге — реттеу, контингенттеу, лицензиялау, квота белгілеу шаралары жатады. Әкімшілдік шаралардың комегімен (бекіту, рүқсат ету, зорлау түрлерінде) бағаларға, табыстарға, есеп-ке алу ставкасына, валюта курсына мемлекептік бакылау жүргізіледі. Осы заманда окімшілдік шаралардың әрекет ететін сферасы, коп елдерде қоршаған ортаны корғаумен, түрғындарды элеуметтік кор-ғ а у м е н ш е к т е л е д і . 347/ 



Экономикалык, өдістер нарықтық қатынастардың сипатына және 
ұлттық қүрамның шеңберінде нарықтық ортаға ықпал етуді талап етеді. Бүл жиынтық сүранысқа , жиынтык үсынысқа, капиталдың шоғырлану дәрежесіне эсер ету арқылы э к о н о м и к а н ы жоне әлеуметтік шарттарды күрылымдау, экономикалык осу факторла-рын коддану арқылы жүріп отырады. Осы мақсатпен колданылады: • Бюджеттік жэне фискалдық саясат; • Акша-несие саясаты; • Жоспарлау;*Болжау жоне жоспарлау. Мемлекетгік реттеудің келтірілген әдістері мен инструментарилері оларды кешенді қолдануды талап етеді. Тепе-тендік экономикалык осуге ықпал етуде, озара байланысты инструментариді пайдалану-ды, нарықтардың озара байланысы жоне шарттаскандығы тудыра-ды. Нарықтық жүйенің мемлекеттің кірісуінсіз мүмкін еместітін барлык экономикалык даму айқындайды. Бірақ бүның шегі бар, одан шыгып кеткен болса нарық процестері деформацията үшырай-ды, ондірістің тиімділігі түседі. Реттеудің маңызды шектелуі бола-ды. Тағы есте болатын жағдай экономикалык реттеушілердің ішінде бірде-бір идеалдығы жок. Реттеудің тікелей әдістері үкіметтік үстемдік катынастарта нетізделеді. Олар шаруашылык субъектілерінің қызметіне жоне оның нәтижесіне әкімшілдік түрде эсер ету арқылы жүргізіледі. ЭМР-дің тікелей әдістерінде экономиканың секторларын, аймақ -тарын, фирмаларды қайтарылмайтын, мақсатгы қаржыландырудың әр түрлі формалары басым болады. Бүлар субвенция немесе суб-сидиялар және жеңілдеткен несиелер түрін алады. Мемлекет экономиката тікелей ыкпалын шаруашылыктың белтілі салаларына инвестиция жасау арқылы жүргізеді. Бүл екі батытта жүргізіледі: мемлекеттік кәсіпкерлікті дамыту аркылы немесе мемлекеттік емес кәсіпорындарына субсидия беру арқылы. Мемлекет реттеуді меншіктің бірлескен немесе индивидуал-дык-жеке формасындаты косіпорындарын колдау аркылы да жүргізеді. Бүл оларга томен батамен тауарлар, кызметтер, немесе, субсидия беру аркылы жүзеге асырылады. Мемлекет білім беру, денсаулык сактау, коршаган ортаны кортау сфераларын қолдау багдарламасын орындайды. Бүлар мелекеттік колдаусыз баяу дамыган болар еді, немесе, олардың 
қызметтерінің батасы оте жотары болып, көпшіліктің қолы жетпес 348 , 



еді. Осы салалар, аграрлык ондіріспен, шығаратын онеркәсіппен, көлікпен катар, көп мемлекеттердің субсидия жасауының түракты объектісі болып табылады. Мемлекет экспорт жасаушыларды шикізат окелу үшін толенетін баж салығынан босатып немесе экспорттык несие жеңілдігін беріп, экспортка тікелей реттеуші ыкпал жасайды. Мемлекет улттык нарыкка тікелей де эсер етеді. Мемлекеттік тапсырма аркылы, ол нарықтьщ даму бағыттарына, колемі мен 
қүрылымына эсер ете алады. Мемлекеттік тапсырма белгіленген мерзімде жоне белгілі молшерде онімнін корсетілген түрін немесе бірегей, аса тапшы онімді ондіру үшін мемлекеттің фирмаға берген тапсырмасы болып табылады. Түрақтандыру саясатын жүргізгенде коптеген үкіметтер ақша-несиелік, бюджеттік жоне фискалдык саясатпен катар, олеуметтік жоне сырткы экономикалык реттеушілерді қолданады. Сонымен, укіметтің экономика,іық саясаты — экономикалык инструментарий аркылы жузеге асырылатын, шаруашылык субъектілерінің іс-орекетгер нормасы мен ережелерін тортіпке келтіру болып табылады. Мыналар инструментарийге жатады: 1. Несие саясатында: - банк резервтерін нормалау; - банк процентерінің есепке алу ставкасын озгертіп түру; - валюта нарыгында операциялар жүргізу. 2. Бюджеттік саясатта: - мемлекеттік шыгындарды реттеу; - мемлекеттік сатып алуды жүргізу; - мемлекеттік ішкі заем шығару; - мемлекеттік косіпкерлікті қолдау жоне оны тортіпке келтіру. 3. Фискалдык саясатта: - азаматтар мүлігіне салык салуды реттеу; - муниципалдық салык енгізу; 4. Әлеуметтік саясатта: - еңбек толемінің минималды ставкасын ретгеу; - зейнетақының, жүмыссыздык жордемакысыныц жоне т.б. колемін белгілеу. 5. Сырткы экономикалык саясатта: - заң жүзінде баж салығының, валюталардың айырбас курста-рын белгілеу; - шетел карыздарын, инвестицияларды және валюталык шектеулерді колдану. 3 4 9 / 



Реттеудің әдістері жэне инструмент!ері 21.1. суретте көрсетілген (келесі бетке қара). Мемлекеттік-үкіметтік реттеудің одістері мен инструменттерін кешенді түрде қолдану үлттық экономиканың макромаркетингін 
қүрады. Бүл тікелей жоне жанама бағыттармен салыстырғанда кешендік одіс болып табылады жоне бір мезгілде үдайы өндіріс пен экономикалык өсудін, барлык фазаларын, территорияларды, аймақтык екіншілік жүйелерді камтиды. Мазмүны жагынан мар-кетинг икемді болады: экономикалык конъюнктура өзгерістері маркетингтік іс-әрекеттерді озгертіп отырады. Нарықтык инфракүрылымды мемлекеттік реттеудің тосілдері, одістері жоне инструменттері 

Тікелей Жанама Жеке бизнесті шектеу Мемлекеттік кәсіпкерлік Несиелік -акшалай Салык -тык Бюджет - Т І К Индикативтік жоспарлау 
Инструменттер Лицензия лау - тіркеу - регламент теу - монопо лияға карсы тыйым салу - бағалар шегі -квоталау -жалакы ны мини мумдау 

I - жоспар л ар, кешен дік бағдарлар - стандарт тар - норматив тер - тариф тер - мемлекет тік инвестиция лар 

- есепке ату ставкасы - резервтік ставка - ашык нарык операция лары - синьораж - валюталык интервенци ялар - несиелік жеңілдіктер 

I - сал ы к ставка лары - баж сатыгы - салык жеңілдік тері 
мемлекет тік: - тапсыр малар - кдры з дар - дотация лар - субси диялар - компен сациялар 

- болжам -дар - инди кативтік норматив тер 

21.1. Сур. Мемлекеттік реттеу механизмі озгеріп отырады. Онын эволю-циясы технологиялық дамудын, экономикалык осудің, саяси 350/ 



күштердің қайта топталуының қажетгіліктерімен жэне осы жүргізетін э к о н о м и к а л ық және әлеуметтік саясаттың өзгерістерінің, шаруа-ш ы л ы к жүргізудегі н а р ық т ық қатынастардың, даму дәрежесінің жоне т.б. кажетгіктерімен белгіленеді. 
Қалай болмасын мемлекеттік реттеу тиімді болуға тиісті, ол п а р т н е р л і к т і т е р е ң д е т і п ж ә н е б и з н е с т і ж а н д а н д ы р у ү ш і н косіпкерліктің қуатын барынша толық пайдалануды тілейді. Егер мемлекетгік реттеу нарықтық механизмдермен ретгелмейтін немесе шамалы реттелетін сфераларды - денсаулық сақтау, білім беру, макроэкономикалык түрақтылық , кедейлерді қ о р ғ а у - қолда-са, онда о н ы ң тиімді болғаны. Дамыған нарықтык жоне транзитивтік экономикалы елдердегі мемлекеттік ретеудің тожірибесін талдаудың нәтижесінде, экономи-када орын алатын реттеулік тенденцияларды айқындауға болады. Мемлекеттік реттеудің кызметтері , бірініиіден үлттык эконо-м и к а н ы ң босекелестік а р т ы к ш ы л ықт а р ы н сақтауды қамтамасыз ету бағытында жүзеге асырылады. Босекелестіктің артыкшылығы-на экономикалык факгорлар аркылы, ондіріс факторларының пайда-лану дорежесін үздіксіз котеруге қабілетті, бірегей институционал-д ы к механизмдердің, ресурстардың, ж ү м ы с ш ы күшінің, капитал-дың, косіпкерлердің осы елде бар б о л ғ а н ы н ы ң аркасында жету мүмкін. Үлттык экономикаға пайдалы техниканы жетілдіруді ынта-ландыратын жаңалыктар енгізетін саясатгы жасау, үкіметтің барша мойындаған міндетіне айналады. Бүл ондірістің тиімділігін осіруге, жоғары сапаға байланысты бағаны котеруге, жаңа ғылымсіціргіш салаларды игеруге мүмкінд ік береді. Екіншіден, сан алуан инструментгерді пайдалану, оның ішінде алдымен контракт жүйесін пайдалану - жеке бизнесті қо ғ а м н ы ң приоритеттік мәселелерін шешу үшін мемлекеттік бағдарламаларды орындау максатымен, мемлекетгік тапсырма жоне сатып алу жүйесін үйымдастырудағы ор түрлі формалардың жиынтығын колдану. Үшіншіден, үлттык э к о н о м и к а н ы ң олемдік нарыктардағы босекелестік артықшылыктарын камту максатымен, мемлекеттін белсенділік орекеттерінің мүмкіндігін үлғайту. Осыны жүзеге асыру жолдары: үлттық косшкерлер үшін колайлы шарттардың жасалуы, жеке бизнес үшін мемлекеттік емес қолдауды ынталандыру, ірі масштаб™ стратегиялык моселелердің шешілуін қамтамасыз ететін және жоғары кауіппен байланысты болатын немесе жетімді пайда 351/ 



окелмейтін,жеке инвестицияларындағы фирмалардың босекелік 
қабілетіне үнамды жағдай тудыру. Тортіншіден, э к о н о м и к а л ы к п р о ц е с т е р д і ж а л п ы л а м а үйлесімділікке келтіру, экономиканың дамуын үкімет белгілеген бағыттарға сәйкес ынталандыру, мемлекеттік реттеудін мәндік мағынасы бар қызметіне айналып келеді. Жоспарлык-болжамдык институционалдык күрылымдар жүйесі аркылы өнеркәсіптік сая-сатгың үзакмерзімді стратегиясы жасалып отыр (Франция, Жапо-ния, ҚХР). Бесіншіден, мемлекет конъюнктуралық артыкшылыққа жетуді коздеп, елдің жеке жоне ондірістік сүранысының динамикасын жобалап отыр. Мемлекет, мемлекеттік шығындармен, салықтар-мен, несие қүнымен, айлалы орекет жаеайды, босекелікті тортіпке келтіреді, мемлекеттік еекторды дамытады. Алтыншыдан, олеуметтік стратегия жоне оны жүзеге асыратын олеуметгік саясат бағытынан келгенде, табыстар, бағалар, жүмыс-пен қамту, еңбек катынастары, еңбекті қорғау, тауарлар мен кыз-метгер сапасы мемлекетгік реттеу сферасьша айнальш отыр. Бүндағы мақсат — әлеуметтік теңсіздікті жеңілдету, мүдделер балансын 
қолдау, жалпы консенсусқа жету, түрғындардың ор түрлі топтары-н ы ң экономикалык белсенділігін ынталандыру. Жетіншіден, экономикалык реттеудің озгеріп отыратын шару-ашылык жағдайларына үйлесуін мемлекет орекетгерінің ор алуан-дылык болып дамуы айкындайды. Бүгінгі нарықтык күрылымдар, экономикалык жоне олеуметтік саясаттың диверсификациялануын (ор алуан, коп түрлі болуын) талап етеді. Осы күнгі дамыған индустриялық елдердің экономикасында қайта реттеу жоне децен-трализация (моселелердіц шешімш микродорежеге беру) процестері 
қатар жүріп келеді. Қайта реттеу - бүл коғамдық үдайы ондіріс механизміне тікелей мемлекеттік кірісудіц масштабыныц кысқа -руы болып табылады. Мемлекеттік реттеу корпоративтік реттеумен толыктырылып отыр, бүл комулятивтік жоне компенсациялык (отемдік) эффект береді. Децентрализация процесі — коп моселелердіц шешімін макро-дорежеден жекелеген региондардыц мегадэрежесіне жоне жекеле-ген фирмалардыц микродорежесіне аудару болып табылады. Реги-оналдык, мунициналдык жоне коммуналдык баскару органдары мемлекеттік реттеудің субъектілеріне айналып отыр. Әкімшілдік реттеудің тікелей формаларының ролі томендеп, мемлекет осерінің ор түрлі тетіктерініц мацызы осіп келеді. 352 , 



Территория дәрежесінде экономикалык реттеу аймақтардың дамуы бір калыпты еместігін томендетеді, токырауға ұшыраган аймақтардагы олеуметтік шиеленісті жеңілдетеді, территорияның экономикалык потенциалын тиімді колдануды ынталандырады. 22 тарау. ХАЛЫҚТЫҢ Ж И Ы Н Т ЫҚ ТАБЫСТАРЫ Ж Ә Н Е М Е М Л Е К Е Т Т І Ң ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТЫ. Халыктың жиынтык табыстары, олардың дорежесі.күрылымы, алу тәсілдері және жікгелуі қотамның экономикалык жоне әлеуметгік жаксы түрмыс халының көрсеткіштері болып табылады. Оларды болу айкын олеуметтік-саяси коріністі сипаттайды, бүл мүліктік жоне әлеуметтік жіктелуді болжайды. Табыстар болінісі ресурстар болінісімен тытыз байланыста бола-ды. Қоғамдық өмірде табыстардын жіктелуі аркылы ресурстар болінуінің артындағы накты байланыстар айкындалады. Барлык экономикалык процестер белтілі элеуметтік ортада жүріп отырады, сондыктан озара эсер ететін когамдык жүйелердің экономикалык жэне әлеумегтік жактарын ажырату шартты жэне абстрактылы болады. Табыстардын боліну формасы аркылы, ондіріс нэтижесінін бөлінісіне талдаудың жүргізілуі, «кім үшін?» деген сүракка когам-ның берген жауабының шындытын бағалауға мүмкіндік береді. Тендік моселесін кою бізді, нормативтік деп аталатын экономика-лык теорияның негізін қүрайтын, баға беретін ой-пікір сферасына, амалсыз тартады. Нормативтік экономика коғамдык күрылыстың идеалдық үлгісіне (дүниетанудың эр түрлі бағыты бойынша) сипат-тама беруді максат етеді. Позитивтік экономикалык, теория, казіргі болып түрған катынастар жүйелерін зерттейді. Позитивтік және нормативтік экономикалык теорияның бірлітін және айырмашылы-тын, тендік пен тиімділіктің аракатынасы туралы пікір таластар айқын көрсетеді. Әдетте нарық шектелтен ресурстарды тиімді боле отырып, ол табыстарды бөлгенде, «кателік» жібереді деп есептеледі. Окулықтардың беттерінен кетпейтін осы тәрізді пайымдаулар, эко-номикалык тиімділік жасаңды түрде озінің элеуметтік мазмүнынан ажыратылуына негізделеді. Экономиканы мемлекетгік реттеу когамдык ондірісгің тиімділігін көтеруге, әлеуметтік өділеттікгі камтамасыз етуте жоне түрақтанды-руға багытталады. Әлеуметтік деп аталатын мемлекеттік реттеудің деңтейі аталған үш мақсатты қанагаттандыруы керек. Осы тарауда халықтың жиынтык табыстарының калыптасу процестері жэне оларды 23-2303 353 



реттеуде мемлекетгік кірісудің релі талданады. Экономистердің көбі табыстардың бөлінуінің біркелкі болмауы немесе байдар жэне ке-дейлерге бөліну түрақты бодмыс, өмір дэрежесі өскен болса да осы жағдай сақталады дейді. Мемлекеттік кірісу қоғамдағы қайыршы-лықты қысқарта ала ма? Жэне осы үшін қандай ақы толеу қажет? Шешім қабылдаудың экономикалык немесе саяси процестерінің 
қандайы қоғамдық тандаудың негізін күруы керек? Теория бағы-тынан, қоғамдық табыстың болігін кедейлер пайдасына сәйкес 
қайта болу мүмкін емес. Шешім қабылдаудьщ экономикалык процесі де, оның саяси процесі де қателіктің болмауына кепілдік бере алмайды. Экономикалык тадцау қабылданған шешімдердің салдар-ларына баға беруі мүмкін. Бул шешімдердің информациялык база-сы осы тарауда үсынылып отыр. 22.1. Халықтың табыстары, олардың түрлері және калыптасу көздері. Номиналдык жэне накты табыс. 

Қандай қоғам болмасын, ол белгілі қасиеттер арқылы бірлескен адамдардан тұратын күрделі қүрылым болып табылады. Бүгінгі 
қоғамдағы адамның фундаменталдық белгісінің біреуіне, оның жиынтык табысының көлемі жэне оны алу тәсілдері жатады. Жалпылама түрде табыс - біздің белгілі уақыт мерзімінде (әдегге 1 жылда) еңбек етіп табатын немесе алатын акшамыздың сомасы Табыстың ақшамен бағаланған колемі номиналдық табыс деп ата-лады. Нақты табыс - бүл ақшалай табысқа келетін тауарлар мен 
қызметтердің сомасы. Нақты жоне номиналдык табыстардың ара-сында™ айырмашылық инфляция, салықтар жоне натуралдық трансферттер аркылы пайда болады. Табыстардың функционалдық болінуі. Алдыңғы тақырыптардан белгілі, қоғамда өндірілген барлык өнім - оны өндіруге қатыскан барлық факторлардың табыстары-ның сомасы. Табыстардың функционалдык болінуі бүл олардың факторлар - еңбек, капитал, табиғи ресурстар жоне косіпкерлік 
қабілеттер арасындағы болінуі. Табыстардың функционалдык бөлінуінің нотижесінде біріншілік табыстар - жалақы, процент, рента жэне пайда қалыптасады. Өндіріс факторлары жүйесіндегі негізгі озара байланыс капиталмен байланысты болады, сондықтан функционалдык бөлуді еңбек жоне меншік табыстарының арақа-тынасы деуге болады. Табыстарды функционалдык болу енбек жоне капиталға келетін табыстың үлесін корсетеді, ал біздіц 354/ 



міндетіміз - коғамның жиынтык. табысындаты еңбек жоне капи-тал үлестерінің арақатынастарының озгерістерін бақылап-білу, өзгерістердің себептерін анықтап, оларта баға беру. Табыстардын, коздері жоне динамикасы туралы балама экономикалык, теориялар. Экономикалык теорияның кандай багытында болмасын, еңбек пен капиталдын озара эсер ету мәселесі айкын немесе бүркеме түр алса да, ол орталык бас моселе болып табылады. Экономикалык теориядаты балама батыттар бір-бірінен табыстардын түпкі негізін op түрлі долелдеу аркылы ажырасады. Табыстар көзінің әр түрлі долелденуі қүнның балама теория-ларының бір-бірінен айырмашылықтарын сипаттайды. 
Қунның еңбектік теориясы (А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс) бойынша, қү н н ы ң жалтыз көзі — ол жаңа қүн жасайтын, мате-риалдык ондірісте орын алатын жанды енбек. Маркстік табыстар теориясы қосымша күн теориясына негізделеді. Қосымша күн деп, жалдамалы жүмысшылардың еңбегімен жасалған жоне капиталистер оны төлеусіз иемденген жаңа қүнның бір болігі аталады. Саяси экономияның классиктері қүнның еңбек теориясының негізін калатан, К.Маркс осы теорияны орі дамытып, оны канау теория-сының жоне осымен байланысты барлык жатдайлардың негізі ретіңде пайдаланды. Марксистік косымша қүн теориясы, талдау инструменте ретінде жана күндагы капитал мен еңбек үлестерінің арасындаты катынастарды - бүны Маркс косымша қүн нормасы деп атайды -зертгеуде пайдаланылады. Қосымша қүн нормасы капиталдын еңбекті канау дорежесін олшеуде пайдаланылады жоне ол жүмыс күнінің үзақтыты мен енбек онімділітіне тоуелді болады. 
Қосымша күн нормасының жалпы тенденциясы таптық күштердін арақатынастарымен белгіленеді. Марксизм қосымша күн нормасы-мен қатар, еңбектің табыс үлесін олшеу үшін баска да корсеткіштер 

қолданады. Қорлану теориясында пролетариат жатдайының салыс-тырмалы нашарлауы долелденеді. Бүл пролетариаттың үлттық та-быстаты, котамдык жиынтык өнімдегі жоне үлттык байлықтаты үлесінің томендегені болып корінеді. Бүгінгі экономикалык теория капитал мен еңбектің табыстаты үлесінің тенденциясын зерттейді. Табыстардын коздері мен принциптерінің калыптасуы осы за-манда экономикалык теорияда үстемдік ететін долелдемелер, фак-торлар теориясына жэне олардыц иіекті онімділігіне негізделеді. Шекті онімділік теориясы бас назарды табыстың әр түрлі бөлшек-терінін арасындаты функционалдык байланыстардың таддануы кажет екеніне аударады. 355/ 



Экономикалык теорияныц эр багыттары табыстар көзін эр түрлі долелдейді. Ал өндірістік факторлардың әрбіреуінің белгілі бір табыстармен байланысты екені туралы олардың түсініктерінде озгешелік байкалмайды, бүл жатдай ор түрлі көзқарастарды интег-рациялаута жол ашады. Табыстар теориясының негізгі мәселелері туралы бүгінгі түсініктердің кешетімен салыстырганда елеулі ай-ырмашылықтары бар. Үлттық хал-жағдайдың өсуі және әлеуметтік реттеу жүйесінің жасалуы таптық қарама-қарсылық мэселелерді жоймаса да, оларды шамамен бэсендетеді. Совда да, жиынтық табыстардаты еңбек пен капитал үлестерінің арақатынастарына талдау жүргізу қажеттігі жалпыта маңызды деп түсініледі жоне осы күнгі экономикалык зерттеуде колданылады. Табыстардын функционалдык болінуінің нетізінде ж и ы н т ық табыстаты еңбек табысының үлесі есептеледі. Осы корсеткіш жа-л ақы н ы ң жүмыспен камтылтандардың санының кобейіндісі мен жиынтык табыстардын колемі арасындаты қатынас болып табыла-ды. Марксизм жиынтык табыстаты еңбек үлесінің даму тенден-циясы томендеп отырады деген сипаттама береді, ал онын оппоненттері, керісінше, осу тендендиясы байқалады дейді. Осы күнгі есептеу жүйелері бойынша, жалданбалы еңбек адамдарына жүмыспен қамтылгандардың оте мол шамасы кіреді, ал маркстік теория бойынша, еңбек үлесіне тек иролетариаттың жалақысы жатады. Енбек үлесіне эсер ететін факторларга жататындар ішіндегі енбек үсынысын, негізгі капиталдын өсуін жоне технологияның озгеруін атап отуге болады (22.1.сур.). Ь ц жоне L қисык сызыктардыц киылысуы накты жалакыньпі W0 тепе-тендік деңгейін белгілейді. Біздің жағдайда еңбектік та-быстың колемі сызықталған фигураньщ ауданына О W„EQ0 тең немесе тепе-тендік жалақының дәрежесінің жүмыспен қамтылған-дардың санының көбейтіндісіне (W0XQ0). 

22.1. Сур. Еңбектік табыстыц колемі. Е ң б с к т і ц көлемі 356/ 



L d - еңбекке жиынтык сұраныстың кисык сызыгы, бүның орналасуы экономикадағы технология мен заттық капиталдан тоуелді болады; L - еңбек үсынысының кисық сызыгы, жеңілдету үшін еңбек үсынысының икемділігі О тең деп есептеледі, яғни жалакыдан тоуелді емес деп. Еңбек табысының үлесі туралы накты моліметтер үлтгык есен жүргізудің Батыста колданылатын формасының негізінде бағала-нады. Еңбек табысы үлесінің жалпы осу тенденциясы байқалады, ол ж и ы н т ы к табыстың 80%-ін күрады. Тағы айта кетейік, еңбек табысына, корпорациялардың жоғаргы басқарушы аппаратын қос-канда, барлық жалдамалы еңбекпен айналысатын адамдардың та-быстары жатады. 22.2. Жеке табыстарды бөлу және коғамныц әлеуметтік күрылымының эволюциясы. Өмір дәрежесі және кедейлік. Жалдамалы еңбек түлғаларының жоне заттык капиталдың меншік иелерінің олеуметтік статустары күмон туғызбайтын болса, табыстың азаматтар арасындагы функционалдык болінісі оның накты болінісін корсетеді жоне керісінше. Осы заманда адамдардың нақты элеуметгік статусын айқындау оңай емес, ойткені, айтайык, жалдамалы жүмысшылар, сонымен қатар, күнды кағаздардың ор турінің, қозғалмайтын мүліктің жоне т.б. иесі болып, жеке бизнес үйымдастырып капитал меншіктенеді. Егер ұлттық статистикада халықтың 90%-ті жалдамалы жүмысшылар деп есепке алынса, со-нымен катар меншік иелерінің үлесі 50%-ке дейін жетсе, онда олеуметтік статустың диверсификацияланғанының ақиқат екені күмонсіз болады. Осы жағдай таптар карсыластығын толық жойма-са да оны елеулі дорежеде томендетеді, жеңілдетеді. Әлеуметтік статустың диверсификациялануы олеуметтік-эко-номикалык иерархияның өзгеріп түру дорежесініц осуімен жоне еңбектің козғалыска икемділігінің жоғары болуымен тығыз байла-нысты болады (осы туралы сол томенде айтамыз). Табыстарды жеке болу. Табыстардыц функционалдык болінуі, отбасылары мен жеке адамдардыц табыстарын корсете алмайды, өйткені олар ондірістің op түрлі факторына иелік етуі мүмкін. Халыктың жиынтық та-быстарыныц калыптасу көздері ор түрлі болады жоне олар отбасы-лар арасында осылардың көлемі мен күрамына баііланысты болінеді. 3 5 7 / 



Табыстарды жеке болу аркылы табыстардың отбасылар арасында бөлінісі өлшенеді (отбасы 1 адамнан да тура алатынына келісейік). Табыстың жеке болінуі біркелкі жүрмейді. Ол - «Парето заңының» негізінде жүреді. Осы заң бойынша, табыс дәрежесі жэне оны алушылардың саны арасында керісінше байланыс бола-ды, басқаша айтқанда, табыстардын жеке бөлінісі түрақты жоне біркелкі жүрмейді, ал табыстар болінісінің біркелкі емес дорежесі - «Парето коэффициенте» — op елдерде шамамен бірдей болады. Парето концепциясында табыстардын жіктелуі олеуметтік жоне саяси факторлардан тәуелсіз шама деп түжырымдалады. Табыстардын болінуі туралы моліметтер негізінде барлык от-басыларын біріктіріп, белгілі табыстар тобына жатқызута болады. Егер табыстар біркелкі бөлінбесе, отбасылар тобының орқай-сысы, озінің үлес салмағына сәйкес табыс алуга тиісті. Нақты моліметтердің қортындысы ор түрлі елдер, немесе, түргындар топтарының арасында, эр уакыт мерзімінде табыстарды болудегі біркелкіліктің болмауына бага беру үшін колданылады. Табыстардың дифференциялануының себептері. Табыстардын колемі отбасыларының байлығы жоне түрмыс-жағдайларымен тыгыз байланысты болады. Табыстар мен байлық-тын озара байланысы тікелей (табыс дәрежесі байлыктың көлемін белгілейді) жоне керісінше (байлык жогары болган сайын, ол окелетін табыс та жогары) болады. Табыстардын дифференциаци-ясыныц түрақтылыгы байлықтың дифференциациясымен (мүлік дифференциациясы) салыстырганда, сан жагынан жогары болады. Эр елдерде табыстар мен байлыктың диференциация дорежесінің аракатынасы ор түрлі, бірақ , егер табыстар дифференциациясы соцгы жылдарда аз озгерсе, ал байлыктың дифференциациясы, мамандардың пікірі бойынша, елеулі осіп келеді. Осы жагдай, меншік окелетін табыстар үлесінің артык өсуі, кобінесе, инфля-циялык кайта болудің нотижесі екенін сырттай мақүлдайды. Табыстар дифференциациясы, жеке жетістіктермен байланыс-ты ол олардан тоуелсіз, экономикалык, демографиялық, олеуметтік-биологиялық , немесе, саяси табигаты бар ор алуан факторлардың ықпалының аркасында калыптасады. Табыстарды болуде біркелкілік болмау себептерініц арасынан мына жагдайды боліп айтып оту жон болады: білім жоне квалификация айырмашылыгы, қабілет (физика-лык жоне интеллектуалдык) айырмашылыктары, еңбек сүйгіштік жоне мотивация, мамандык белсеңділік жоне тоуекелдікке бейімділік, 358 , 



отбасының пайда болуы, оның көлемі жоне құрамы, меншік иелену және нарықтағы жағдай, сәттілік, жолы болушылық , дис-криминация. Табыстың дифференциациясына эсер ететін барлық фактор-ларды табыс алушылардың жеке орекеггерінен тоуелді жоне тоуелді емес факторларға болуге болады. Факторлардың осы топтарының шекарасы аз-коп болса да жылжымалы болады: туа біткен кабілетгер жоне талант (дарын) табыстардың өсуіне окелмеуі жоне колданыс таппауы мүмкін, ал сонымен катар, шамалы қабілеттілік білім алудың жоне күшті еңбек мотивациясының нотижесінде орі карай дамуы мүмкін; мүрагерлік меншік иелену, оның көбеюіне кепіл бола алады, ал ол, меншік объектісінен, сондыктан, табыстардан да, айрылуға окелуі мүмкін. Дифференциацияланудың факторла-ры табысты болудің біркелкі болмауының дорежесіне ор түрлі ыкпал етеді. Жалпы айтканда, табыстарды меншік факторларына байланысты бөлудегі біркелкі еместік, еңбек факторларына байла-нысты біркелкі еместіктен артык болады, бірақ осы факторлардың арақатынастары әр елде, ор уақытта ор түрлі болады. Адамдар арасында табыстардың бөлінуі мен адамдар кабілетінің бөлінуін салыстырғанда, мына жағдайды көруге болады: еңбек табыстарының бөлінуі, меншік табыстарының бөлінуін былай қой-ғанға, қабілеттердің болінуіндей емес онша біркелкі жүрмейді. Адамдардың жеке орекеттерінен тәуелсіз табыстардың диффе-ренциациялануының барлык факторлары, табыстылық статусының жоғарылау жолындағы ерекше кедергілер ролін атқарады. Табыстар-ды мемлекеттік қайта болу жоне олеуметтік саясат бірігіп, бір кедергілердің салдарларын жоюға, басқаларын тоқтатуға, немесе, жеңілдетуге тиісті. Мемлекеттік білім беру жоне медициналык кыз-мет корсету жүйелерін дамытып, адамдардың қүқын қорғайтын, жыныс, жас, немесе, этникалык белгілер жағынан зандар қабылдап, мемлекет объективтік сипатта дамып отыратын табыстардың калып-тасу процесіне ат салысады. Жалпы коғамның және оның эрбір мүшесінің жиынтык та-быстары экономикалык жаксы жағдайдың көрсеткіші деп бағала-нады. Түрғындардың табыстары белгілі өмір дорежесінің негізін күрайды. Өмір дәрежесі жэне оны олшеу. Түтас қоғамның жоне оның мүшелерінің оркайсысының табы-сы экономикалык жақсы ол-ауқаттың көрсеткіштеріне жатады. Түргындардың алатын табысы белгілі өмір децгейінің базасын күрады. Өмір дорежесінің анықтамасы омірге кажет игіліктердің (матери-3 5 9 / 



алдық жэне рухани) саны мен сапасының бағалануына негізделеді. Өмір дәрежесі тұрғындардың омір үшін қажет игіліктермен кам-тамасыз етілгені және адамдардың белгілі игіліктерге кажеттілігінің канагаттандырылтанының дәрежесі деп түсініледі. Өмір үшін қажет игіліктердің қүрамы сан алуан болады. Өмір дәрежесіне, адамдардың табыстарымен қатар, оміршіл әрекеттердін шарттары эсер етеді. Осылардың ықпалымен белгілі омір бейнесі мен үлгісі қалыптасады, бүлардың сапасы бағаланады. БҮҮ үсынысына сәйкес, омір дәрежесінің корсеткіштер жуйе-сіне коптеген омір шартының сипаттамалары жатады. Корсеткіштер 12 топқа болінеді: 1. Туу, олу және түрғындардың демографиялық басқа сипат-тамалары. 2. Өмірдің санитарлық-гигиена шарттары. 3. Азық-түлік тауарларының түтынылуы. 4. Түртын үй жатдайлары. 5. Білім және мәдениет. 6. Еңбек және жүмыспен қамту шарттары. 7. Халықтың табыстары және шытыстары. 8. Өмір қүны және түтынулык баталар. 9. Колік қүралдары. 10. Демалыстың үйымдастырылуы. 11. Әлеуметтік камтамасыз етілу. 12. Адамның бостандығы. Аталтан корсеткіштер нетізтілер деп есептеледі. Осылармен қатар, омір дәрежесін баталап есептеу үшін бірнеше информациялық корсеткіштер болінеді, бүлар, эксперттердің пікірлері бойынша, омір дәрежесін тікелей сипаттамайды. Информациялық корсеткіштерте үлттық табыс және жан басына келетін жалпы ішкі онім (натуралдық формада) т.б. корсеткіштер жатады. Жан басына келетін Ж Ү Ө туралы жеке айтқан жон, ойткені осы корсеткішті жалпылама деп пайдалантысы келетіндер аз емес. Эксперттердің айтуы бойынша, осы корсеткішті қолдану, әсіресе халыкаралық омір дәрежесін салыстыру максатпен, тек натуралдық формада мүмкін — тікелей немесе жанама түрде халык түтынатын омірге қажет игіліктердің колемдерін салыстыру арқылы. Халық -аралық салыстырмалардың киындыгы кобінесе үлттық валюталар-дың багамын есепке алумен байланысты. Экономикалык теорияда омір дорежесін жоне оның сапасын бос уакыт аркылы жоне үй шаруашылыгы сферасында онын на-360 / 



рықтан тыс жасалатын шыгындары аркылы орекет ету аз болмаған. Таза экономикалык ол-аукат концепциясы — бул уй шаруашылык-тарындағы бос уакыт жоне еңбекпен есептесе отырып жоне корша-ған ортаны корғауға жумсалған шығьпщармен есептесе отырып тузету жургізілген ЖҮӨ-ді (ЖІО-ді) бағалау болып табылады. Өмір дорежесінің осы курылымдардың маныздылығына қара-мастан, таза экономикалык ол-аукат корсеткіші тек есеп күралы ретінде қолданылады, ол ресми статистикада пайдаланылмайды. Жалпылама жинактаушы синтстикалық корсеткіштердің кан-дайы болмасын — ол қашан болмасын күрделі моселе. Мамандар-дың айтуы бойынша, бүгін омір дорежесінін біртүтас жалғыз корсеткішшің макродорежеде болуы мумкін емес, үнамды емес. Мик-родорежеде моселе мынада— сан жағынан айқындауға болатын омір дорежесін күрайтындарды олшеу. Омірге кажетті игіліктермен ха-лыктың камтамасыз етілгендігі накты табыстар колеміне тоуелді; кажеттіліктерді канағаттандыру дорежесі отбасылардың есегітелген жоне накты түтынушылык бюджеттерін салыстыру негізінде баға-ланады. Халыктың табыстарға байланысты болінуі, оркайсысының озінің рационалдық түтыну бюджеті болатын, отбасы топтарының томен, орташа жоне жоғары табысты болып болуіне негізделеді. Ма-териалдық заттармен камтамасыз етудің минималдық бюджеті жоне кедейліктің шегі, халықтың томен табысты топтарының шығында-рының колемі мен қүрылымына талдау жүргізу негізінде есептеледі. Кедеіиік — табыстар мен мүліктің біркелкі болінбеуімен тікелей байланысты. Сонымен бірге, кедейлікті тура болжаудың мүмкіндігі шамалы. Жиіпылама түрде кедейлікті айкындау белгілі кажеттердің жиынтығын, оны канағаттандыру мүмкіндіктерімен салыстыру аркылы жүзеге асырылады. Қажеттіктер табыска, жаска, маман-дыкка жоне т.б. байланысты жіктеледі, түтынушылык коржыны-ның негізінде бағаланады. Минималдык түтынушылық бюджеттер оз кезегімен орі жіктеліп, физиологиялык минимум бюджеті деп, денсаулык сақтаудың минимумы деп, омір сүруге жетімді мини-малдык бюджеті деп есептеледі. Омір сүруге жетімді деп отбасы-ның омір сүруге кажетті шарттарды үдайы ондіруге қажет табыс-тар колемінің минимумы аталады. Осы корсеткіштіц негізінде кедейліктің тоғысы жоне күнкоріс минимумы есептеледі. Күнелту минимумының дәрежесі олеуметтік-экономикалык факторлардан тәуелді болады. Кедейліктің деңгейі бағаның осуіне байланысты кеңейеді, ол тутынудың осуін корсетпейді. Сан жағынан кедейліктің деңгейіне баға беру үшін азык-түліктің қү н ы жоне отбасылык бюджеттердегі тамаққа жүмсала-тын шығындардың үлесі есепке алынады. 361/ 



Ғылым мен практиканың көрсетуі бойынша томен табысты от-басылары жоғары табыстылармен салыстырғанда тамаққа жүмсаға-ны салыстырмалы коп болады; тамақтануга жүмсалған қүнның үлес салмағы отбасының колеміне тоуелді болады: азжанды отбасылары тамаққа жүмсағаны салыстырмалы есептегенде копжанды отбасы-лардың жүмсаганынан жогары болады. Тамакка жүмсалатын шы-гындар гана емес, басқага түтыну шыгындарын алсақ , отбасы маш-табынан туатын үнемдеудің ерекше түрі болатыны байқалады. Та-мактанудың қүны мен кедейліктің табалдырыгының аракатынаста-рының логикасы мынада: егер томентабысты отбасы тамақтануга озінің бюджетінің 1/п болігін жүмсаган болса, онда кедейліктің табалдырыгы п-ге кобейтілген тамақтанудың күнына тең болады. Кедейлікті олшеу үшін, канагаттандырылуы қогамдық -кажет сипат алатын, қажеттіктердің қорсеткіштері пайдаланылады. Кедейлік абсолюттік болып және кедейлікті сезінуден туын-дайтын моральдың зардапты есепке алатын оның балама анықтама-лары болып болінеді. Халықтың кедей топтары жоніндегі накты информациясы бойынша, кедейшілік халыктың жастары мен карггарының, отба-сын күргандар мен жеке бастардың, жүмыспен камтьшгандар мен жүмыссыздардың - осы ор топтар арасында біркелкі емес болады. Бір елде кедейлік деп аталатын болмыс, баска елде жетімділік, молшылық деп саналады. Кедейлікке талдау жүргізгенде, оның отбасының орқайсысы, ор адам үшін, ал тек жалпы қогам үшін гана емес, түрақтылыгын айқындаудың маңызы оте жогары болады. Зертгеулер бойынша, киын омір жагдайында болу уақытының мерзімі кедей отбасыларының орқайсысы үшін бірдей болмайды. Кедейлікті созылмалы жоне агым-дагы деп белуге болады. Олардың айырмашылыгы кедейліктің мерзімінің үзактыгы мен жоне осыдан жогары табысты топқа кошудің мүмкіндігімен байланысты. Кедейліктің себептерін жіктеу, оны жою, немесе, қыскарту-дың ерекше шараларын белгілеу үшін, кедейліктің тпптерін анык-тау кажет. Макро- жоне микроэкономикалық күбылыс ретінде, кедейліктін түрақтылыгы, қогамның олеумеггік-экономпкалык қүрылымымен оның эволюцпясымен байланысты болатын одан да кең мәселенің күрамында қаралуы керек. Еңбектін (жоне жүмысшы күшінің) жыл-дам козгалып жылжуга - мазмүндык, функционалдык, кеңістік жоне мерзімдік - -бейімділігі (мобильді болуы) осы замандагы на-
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рықтың қажетті қасиеті болып табылады. Мобильді болу деген түсінікті басқа да ондірістік ресурстарға байланысты қолдануға бола-ды. Әлемеуттік мобильділік қоғамның олеуметтік-экономикалық иерархиясының өзгерістерге икемділігінің дорежесін сипаттайды. 
Қоғамның олеуметтік-экономикалык жіктелуінің барлык форма-лары халықтың мүліктік, табыстық жіктелуінде түйінделеді. Қоғам-ның қандайында болмасын, байлар мен кедейлер болады. Қоғам-дық прогресс индивидтің белгілі статусқа жаткызылуының қатаң дорежесі аркылы байқалады. Қогамдык субординацияның берілген 
қүрылымында, жеке адам жоне о н ы ң отбасы үшін, әлеуметтік статусы озгеруінің мүмкіндігі оте мол болады. Әлеуметтік мобильділік - адамның озінің қогамдық статусын озгерту мүмкіндігі жеңілдігінің дорежесі болып табылады. Әлеуметтік мобильдікке осер ететін факторлар оте көп түрлі жоне олар біркелкі болмайды. Осы замандагы мобильділіктің бір формасына олеуметтік статустың диверсификациялануы жатады. Азаматтык қогамдардың және олеуметтік субординацияның «жүмсақ» жуйелерінің қалыптасуы кайшылыкта жоне біркдлыпты емес жүріп отырады. 22.3. Табыстарды болуді мемлекеттік регтеу. Халықтың жиынтық табыстарының калыптасуы, олардың ондірісін, болінуін, кайта болінуін жоне пайдаланылуын камтиды. Табыстарды болу ондіріс факторлары иелерінің табыстарыныц қалып-тасу кезеңінде (функционалдык болу) жүргізіле бастайды. Номи-налдық табысты жеке болу кайта болудіц нотижесі болады. Отба-сы бюджетінен отіп, жан басына келетін табыстардың колемі, отбасыларының колемі мен күрылымына байланысты, дербес та-быстары бар адамдар мен отбасы карауындагылардың арақатына-сына байланысты, озгеріп отырады. Накты табыстардың колемі инфляциялык процестердіц параметріне тоуелді болады. Табыстар-ды қайта бөлудің басты жолы — осы процесті мемлекеттік реттеу. Осы замандағы мемлекеттіц табыстарды кайта болу туралы ірі масштабты іс-әрекеттерге тартылганын, салык жүйелері жоне мемлекеттік трансферттер (акшалай жоне натуралдық), олеуметтік камту жоне сақтандыру жүйелері жоне т.б. корсетеді. Мемлекеттік реттеудің кандай формасы (осының ішінде олеуметтік) болмасын, ол материалдык, институционалдык жоне концептуалдык күрамдардан түрады. Айта кетейік, олеуметтік рет-363/ 



теумен мемлекет кана айналыспайды, ол табысты кайта болумен катар, өмір дорежесініц баскада корсеткіштерін қамтиді. Әлеумеггік реттеу объектісіне коршаған ортаны сактау жоне тұтынушылардың 
қ ү к ы н корғау жатады. Әлеуметтік регтеуді іскер бірліктер, кәсіподактар, шіркеу, мешіт жоне басқа үкіметтік емес үйымдар жүртізеді. Мемлекетгік реттеудің материалдык негізі үлттык ондірісіің колеміне және оның орталыктанып мемлекеттік бюджет аркылы кайта болінетін болігіне тәуелді болады. Институционалдык нетіз кайта болу процесін үйымаастырумен жоне сойкес келегін мекемелердің (осының ішінде үкіметтік емес) кызметтерімен байланысты болады. Мемлекеттік реттеудің концепту алдык негізі - үкіметгік доктрина статусына ие болтан теория, немесе, теориялар. Табыстарды мемлекет тарапынан кайта бөлудің балама козка-растарын тендік пен тиімділікті бір-біріне қарсы коюта багытгал-тан моселелерте жатқызута болады. Бүл моселе ресурстарды болуден басталады. Классикалык те-ория бойынша, шектелген ресурстарды нарық рационалды түрде боле алады. «Паретоның тиімділіті» бойынша, егер ресурстарды (немесе, онімдерді) қайта болудің кандайы болмасын, шаруашы-л ы к процесі мүшелерінің біреуінің жагдайын, басқалардың жағ-дайын томендетпей, жақсарта алмаса, онда системаның болмысы түрақты болады. Табыстарды болу, осы жагдайда, түракты сипаты бар біркелкілік емес болып табылады. Классикалык теория бой-ынша, табыстардын болінуін озгертуге болмайды, ал мемлекетгік кайта болудің кандайы болмасын жүзеге аспайды. Неоклассика-лык багьгг табыстардын біркелкі емес болінісіне сын козбен карайды. Бүлардың түжырымдауы бойынша, табыстарды кайта болу нотижесінде осыдан үтқандар байлығының осімі, үтылгандардың байлыгының кемігенінен артық болса, онда табыстарды осылай 
қайта болу тиімді болады. Табыстарды мемлекеттік кайта болуді жақтаушылар бойынша, табысты болгенде теңдіктің болуы, барлык түтынушылардың та-быстарының жалпы пайдалылыгынын барынша коп осуінің кажетгі шарты болып табылады. Кайта бөлуге жататын барлык табыстар-дын көлемі белгіленген шамада болған жагдайда, мүндай коры-тынды дэлелді деп сенуге болады. Кайта бөлудің ынталандыру эффекті табыстардын колемімен гана емес, олардың болу одістерімен байланысты дейтін мемлекеттік болудіц сыншыларыныц түжы-рымдарымен толык келісуге болады. Сондыктан, агымды кезецде жалпы пайдалылыкты барынша осіруді максат ететін табысты 364/ 



кайта болудің қандайы болмасын, соңынан амалсыз табыстыц (жоне жалпы пайдалылыктың) томендеуіне өкеліп согады. Практикада тецдік жоне тиімділіктіц арасындаты байланыстар, кайта болу процестерінің негативтік ыкпалдарын барынша томендететін жоне, сонымен бірге, позитивтік нэтижесін -кедейліктің азаюын барынша жогарылататын кайта болудін жаңа формалары мен одістерін табута батытталады. Әлеуметтік саясаттың концептуалдық негізіне тандау жүргізу саяси процестерге тәуелді болады. Табыстарды мемлекеттік кайта болу бюджеттік каржылык реттеу аркылы жүзеге асырылады. Мемлекет, әлеуметтік саясатгың манызды моселелеріне жоне арнаулы олеуметтік батдарламаларға сойкес, қызметтер жэне ақшалай, натуралды трансферттер форма-сында, олеуметтік толемдер жасайды. Әлеуметтік толемдердің колемі заң жүзінде белгіленетін жан басына келетін табыстардын, немесе, жалакының минимумымен байланысты болады. Әлеуметтік трансфертгер салык жеңілдіктерінің формасын алуы мүмкін. Барлык олеуметтік толемдер, мемлекеттік кайырымдылықпен толыктырылған, олеуметтік сактандыру және олеуметтік камтамасыз ету жүйесі болып калыптасады. Нарық экономикалы елдерде осы сфераны каржыландыру үш жакты - мемлекет, жүмыс берушілер, каражат алушылар - негізінде, ал окімшіл-оміршіл экономикалы елдерде — бір орталыктан жүзе-ге асырылады. Әлеуметтік толемдердің мемлекеттік жоне жеке меншіктік тармақтарының үштасуының ор түрлі варианты болады. Әлеуметтік саясаттың максаты — іскерлік белсенділітініц барлык формасын, осіресе еңбектік жоне косіпкерлікті қолдап дем беру. Еңбек белсенділігі еңбек резервтерінің пайдалану дорежесінің осуі, еңбекпен 
қамту жоне еңбек онімділігінің осуі аркылы айкындалады, ал косіпкерлік белсенділік инвестициялардың колемі мен күрамы арқылы корінеді. Сойтіп, мемлекеттік реттеу жүйесі табыстарды 
қо л д а п жоне б а р л ық н а р ы к т ы қ субъект ілер ін ің і скерлік белсенділігінің осуіне стимулдар жасап отырута тиісті. 22.4. Әлеуметтік корғау жүйелері. Нарықтық байланыстар жүйесіне кауіп-катерлердің коп түрлері тон б о л а д ы . Т а б ы с т а р д ы жоталту к а у п і н е к о м п е н с а ц и я толенетіндігіне мемлекеттік кепілдік — халықты олеуметтік кортау 365/ 



жүйесінің басты мазмүнын қүрайды. Әлеуметтік қорғау жүйесі табыстардың белгілі (кепілдік берілген) дәрежесін қолдауға және олеуметтік қамтылуымен жеткілікті түрде қамтамасыз етілмеген адамдардың денсаулық сақтау, білім алу жэне т.б. қызметгер түтынуын қамтамасыз етуге бағытталады. Жеткілікті түрде қам-тамасыз етілмегендер деп аталатын категорияға денсаулығы төмендегендіктен, мүгедек болғандықтан, балалы болғандықтан, картайғандықтан, жүмыссыз, немесе, асыраушысыз қалғандықтан табыстары томендеген, немесе, одан толық айрылған адамдар жатады. Әлеуметгік қорғау объектісіне жататындар шамамен біркелкі емес және үлттық э кономиканың түрақсыз жағдайында о н ы ң деңгейі одан әрі осіп келеді. Түрақты шапқылаған инфляция жагдайында, тек уақытша шара болып емес, олеуметтік қорғаудың элементі ретінде түрақты ыкпал ететін, әлеуметтік қорғаудың формасын табыстарды мемлекеттік индексациялау атқарады. Табыстарға мемлекетгік индексация жүргізу - омір қү н ы -н ы ң осу нәтижесінде табыстардың шығынының осуін отейтін (белгіленген шамада) шаралар жүйесі. Бүл, алдымен, бірінші кезекте, колемі белгіленген табыс алушыларға бағытталады. Та-быстарды мемлекеттік индексациялау омір қүнының осуін есепке алып отырудың негізінде жүргізіледі. Өмір қү н ы н ы ң озгеруін бағалау, түтынушы қоржынын күратын тауарлар мен қызметтердің корсетілген жиынтығының бағалары мен тарифтерінің индексін есептеу аркылы жүргізіледі. Отбасы шығындарыныц колемі мен 
қүрылымын корсететін түтыну қоржыны табыстар топтары бой-ынша жіктеледі. Индексацияның қоржындардың - азының немесе орташасы-н ы ц - кандайының негізі бойынша жұргізілетіні оте маңызды мо-селе. Түтынушының коржынынан баскаша, елдіц орташа түрғыны-ныц материаддық игіліктермен қамтамасыз етілуі жоне оның туты-ну шығындарының курылымы тез озгеріп түрады, сойтіп орташа таптың тауарлар мен кызметтер жиналымы, тутыну коржынына жататын, кашан болмасын кобейіп түрады. Демек, XX ғ. 90 жж. омірлік қү н ы н ы ң жиынтык индексі 850 онеркосіптік бүйымдар-д а н , 50 ауыл ш а р у а ш ы л ы к , 200 о н е р к о с і п т і к о н і м д е р д е н , кызметтердің 100 түрінен түратын, түтынушылык коржын бойын-ша есептелген. Әлеуметтік корғау жүйесі номиналдык емес, накты табыстар-ды колдауды коздейді. Сондықтан мүнда акшалай табыстардыц 366 , 



шыгындарын отейтін жэне натурадцық толемдер мен жеңілдіктер шаралары қарастырылады. Соңгыларға азық-түлік талондары мемлекетпк тэрбие жүйесі, балаларды оқыту, кадрларды кайта дайын-дау, мемлекетпк дэрігерлік жоне олеуметтік қызмет корсету жоне т.б. Табыстарды мемлекетгік кайта болудің нетізін мемлекеттік кар-жылар қүрайды. Табыстарды мемлекетпк кайта болу туралы балама концептуал-д ы к козқарастарта теңціктің жоне тиімділіктің қарама-карсылык мәселесш жатқызута болады. Белтілі жагдай: нарыктық жүйенің "басқа кателіктеріне" табыстарды болу жатады. Ятни, "кім үшін", "кімге" детен сүракка жауап. Жотарыда айтылтаннан бізге молім -табыстарды болу біркелкі жүрмейді. Нарық жүйесі еңбекке, білімге, медициналық қызметтерге күқыктарды камтамасыз ете алмайды,' 
қорытып айтқанда, олеуметтік оділет нен тендікке кепілдік бермейді! Әділеттік, теңдік деген түсініктер ор түрлі үнатымдарға, козқарас-тарға, одет-гүрыптарга, достүрлерге т.с.с. негізделеді. Бүлар эконо-микадан тыс жататын философиямен, этникамен байланысты кате-гориялар. Бүл жағдай экономикалык таддау осы күбылыстарды зерт-теуте үлес қоспайды деген емес. Экономикалык талдау - олеуметтік саясаттың приоритеттері ту-ралы шешім кабылдаудың информациялық базасы. Тендік және оділеттік детен түсініктердің жалпы азаматтык мазмүны - барлық дүниете козқарастар жүйелерінің моңгілік тарихи еместік моселесі. Бүнымен бірге тендік жоне оділеттік категориялардың тарихи маз-мүны болады, ойткені теориялық концепциялардың жүзете асыры-луының қалыптасқан экономикалык жоне саяси жатдайында, то-лытынан белтілі үкіметтер мен саяси үйымдар жүргізеді. Тендік жоне оділеттік нетізі жағынан этикалық , олеуметгік-психология-лык категория болса да, олардың объективтік экономикалык мазм-үны бар. Э к о н о м и к а б а ғ ы т ы н а н , т еңд ікт іц жоне оділеттің критерийлері экономикалык катыстардыц, нақты тарихи жагдай-дагы экономиканың үлттык үлгілерінің, экономикалык өсудің коздеріне жоне мақсаттарына сойкес келуімен байланысты. 



VI Б Ө Л I М. МЕГАЭКОНОМИКА. ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА. 23 тарау. ӘЛЕМДІК ШАРУАШЫЛЫҚ , ОНЫҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ. 23.1. Әлемдік шаруашылықтыц қалыптасу сатылары жэне негізгі белгілері. Әлемдік шаруашылық деп бүкіләлемдік, глобалдық геоэконо-микалық кеңістік түсініледі. Осында материалдық өндірістің тиімділігі осуінің мүделлеріне сойкес еркіндік сипагга жүріп оты-ратын тауарлар, кызметтер, капиталдар: адам, қаржы, ғылыми-техникалық айналымы орын алады. Әлемдік шаруашылык бір-бірімен турақты жоне озара эконо-микалык байланыста болатын үлттық — мемлекеттік экономика-лардан курылады. Оны геосаясаттыкпен шатыстырмау керек. Кейінгіні қүратындар саяси картада улттык шекараның ішінде орналасады, осы шекара экономикалык картадағы олемдік эконо-микалык кеңістіктің аймақтарының сілемімен тура бетгесе бермейді. Әлемдік шаруашылыкты экономикалык осудің қоғамдык ондірістің барынша мол үнамды экономикалык тиімділікке имманенттік үмтылуының, материалдык игіліктер ондірісіне түрткі болатын факторлардың озара осерінің нотижесі деп түсінген жон: үздіксіз терендеп келе жаткан еңбек болінісінің, ондірістің маман-дануының, интернационалдануының, геоэкономикалык кеңістікте тауарлар мен капиталдың еркін жылжуы деп. Демек, олемдік шаруашылык барлық еледердің жэне планета халыктарынын озара байланыстары мен озара тоуелділігі калыптаскан жоне осіп келе жаткан глобалдык экономикалык организм болып табылады. Ол ондіргіш күштердіц күшейіп келе жаткан интернационалдануы-мен, ортүрлі халыкаралык экономикалык катынастар жүйелерінің жасалуымен елдер арасындагы шаруашылык айырбасты реттейтін үлтаралык механизмдердің калыптасуымен сипатталады. Әлемдік шаруашылықта объективтік мағынада бугінгі олемнің біртүтастық сипатының осіп жоне нығайып келе жатқаны айкындалады. Әлемдік 368 , 



шаруашылықтың материалдық негізін игіліктердің, тауарлардың, кызмеггердің, капиталдардың, қүнды кағаздардың жоне т.б. әлемдік нарығы қүрайды. Халыкаралык еңбек бөлінісінде белсенді қатынасу, елдерара-лық материалдык және қаржылық ресурстардьщ ағымдарын жүргізіп отыратын әлемдік шаруашылык байланыстарының тармақтанған жүйесі көптен бері экономикалық прогрестің қажетті шартына айналып отыр. Ғылыми-техникалық прогресті жэне тауарлар мен кызметтердің тиімді өндірілуі шарттарын, оте жогары дамыған ірі елдердің озі, оз күшімен, баска елдермен байланыспай, камтама-сыз етуі мүмкін емес. Осындай міндетгер тек халыкаралык ынты-мақтастыктың арқасында ойдағыдай орындалады. Халықаралық экономикалык ынтымактастыктың маңызы осіресе дамуы томен елдер үшін оте жогары болады. Практика жүзінде, экономикалык ынтымақтастық болмаса аргга калушылыкты жою мүмкін емес. Тек әлемдік шаруашылық байланыстары аркылы, жетімсіз түтынулық байланыстары аркылы, жетімсіз түтынулык жоне ондірістік тауарлардың агымын токтаусыз жүртізуге болады, ол қазіргі заман дорежесіне сойкес ондірісті жасауды тездететін, бүның ішінде жаппай түтынушыларга бағытталған, жаңа техноло-гияларға жэне косымша сату нарыктарына жол ашылады. Осының борі, шетеддік алдыңгы катарлы үйымдастыру техникалық тожірибенің игерілуімен қосылып, уақытгарды, күшті жоне каражатгарды үнем-деуге кең мүмкіндік тудырады. Капитализмнің ондіріс тосілі болып қалыптасуына осіресе елеулі осер еткен халыкаралык сауда, олемдік факторлар. Бірак олемдік системага айналу үшін, каииталистік ондіріс тэсілі кол онері ондірісін тамамдауға можбүр болды, халыкаралык сауданы қайта 
қүрды - оны ол ондіріске кызмет ететін тауар айналымы жүйесіне айналдырды, отарларды метрополиянын шаруашылық косымшасы-на айналдырды. Осы процестер халыкаралык еңбек болінісінің арқасында динамикалық сипатта дамыды. Капиталдын озін-озі осіруге, шыгындарды қысқартып, пайда-ны кобейтуге калай болмасын пайдалы колданылуға талаптануы, оның үлттық шекарадан тыс шығуының кажеттігін долелдейді. Үлтаралык айырбастың материалдык шарттары қалыптаса бастай-ды: теңіз колігі, байланыс қатынастары, модениет дамуы. Коп экономистер олемдік шаруашылыктың қалыптасуын капитализмнің феодалдық ондірістен басым түсіп, оның женілуімен байланыстырады. Ол кезенде онеркосіптік тоңкеріс отіп, еркін босекелік үстемдікке жеткен болатын. Әлемдік жүйенің калып-24-2303 369 



тасуын елеулі тездеткен - әлемдік артык вңціру дағдарыстары. XIX ғ. орта кезінде капиталистік өндіріс әлемдік шаруашылық болып калыптасады, капиталистік ондіріс әлемдік өндіріске айналады, ал капиталдың үдайы өндірісі интернационалдық сипат алады. Әлемдік шаруашылықтың дамуының келесі кезеңі монополия-ның пайда болуымен, капиталдьщ шетке шығуымен, сонымен қатар социалистік деп аталатын элемдік жүйенің қүрылуымен байланыс-ты. Еуропа континентінің шығыс жағындағы екпінді оқиғалар, үқсамайтын сияқты негізде әрекет ететін деп есептелетін (көп экономистер әлемдік шаруашылық тек жалғыз нарықтық болады деп тұжырымдайды), бірнеше әлемдік шаруашылықтардың болуы туралы теориялық таласты практика жүзінде шешті деуге болады. Елдер арасындағы экономикалык айырмашылыктарға мыналар жа-тады: тауарлар, еңбек, капиталдар жоне информация нарықтарының даму дорежесі, елдер ішіндегі еңбек бөлінісінің терендігі жоне олардың олемдік нарыкта қосылған сипаты, халықты олеуметтік корғау дөрежесі жоне формалары. Осы замандағы экономика өзіне тон жеке түтынудың өсуінің турақтылығымен жоне ғылыми-техни-калык професке бейімділітімен, елдер арасындағы озгешелікте ин-тефациялық процестерді күшейтіп келеді. Әлемдік шаруашылык-тың калыптасу процесі біткен жоқ . Акырғы жылдары нарык механизмінің жетілуі, улттық шаруашылықтардың орқайсысында 
қалыптасқан қатынастарға байланысты op бағытга жүріп отырды. Осы жағдай меншік қатынастарының өзгерістерін, нарық байланы-сына мемлекеттік кірісудің сипатын, макрореттеу әдістерінің даму бағыттарын қамтиды. Дамудың жаңа деңгейіне котерілуді кобінесе меншіктің акционерлік жүйесі қамтамасыз етті. Нарыктық эконо-м и к а л ы к елдерде м е м л е к е т т і к м е н ш і к т і ң елеулі к о л е м і н жекешелендіру процесінде кішігірім жоне орташа косіпкерліктің, венчурлық жоне бірлескен косіпорындарының қарқынды дамуындаі меншік қатынастарының өндіріс өзгерістеріне үнамды үйлесу жүйесі калыптасады, ал ондірістің - нарык кажетгеріне, түтынушының мүдцелеріне үйлесу жүйесі калыптасады. Бір мемлекетгің меншігінщ екінші елдікіне алмасу процесі жандана түседі, нотижесінде, ірі корпорациялар үлттык үдайы өндіріс жағдайларына, шаруашылык ортаға тез бейімделеді. Осы замандағы олемдік шаруашылыктың экономикалык негізін интернационалданған ондіріс қүрайды. Бір елдің ондірісі мен оның ногижесін баска елдерге түтынумен байланыстыратын үйымдас-тыру - экономикалык формалардың дамуы. Үлттық э к о н о м и ч -ный халыкаралык байланыстары туракты бола бастайды, халық-370 , 



аралық еңбек бөлінісі пайда болады - басқа елдерде сату мақсаты-мен жеке елдердің осы, немесе, басқа тауарлар мен қызмеггер ондірісіне мамандануы қалыптасады. Бастапқыда, кейбір буйымдарды жасауға елдердің маманды-нуы табиғаттың, ауа райының ерекшіліктерімен (осіресе, ауыл шаруашылық және шикізат тауарларын жасауда) белгіленген. Өндірістік маманданудың прогресін жандандыруда ұлтгық экономикалардың индустриялық дамуы оте үлкен рол атқарады. Откен тасырдагы онеркосіптік революция салалык еңбек болісінде тоңкеріс жүргізді, техникалық прогреске негізделген ондірістің мамандануын одан орі дамытты. Жеке онеркосіптік үйымдар жа-сауга багытталган заттык мамандану кең деңгейде дами бастады. Өндірістің интернационализациялануының бүтінгі, жаңа кезеңі дүниеде оріс алып отырған F T P туындысы болып отыр. Информация қүраддарыңдағы, байланыс жоне коліктегі тоңкерістер, жер шарының барлық аймақтарында FTP кең дамуына мүмкіндік берді, осы жетістікгерді игеруге қажет капитал мен жүмысшы күшінің 
қозталысқа бейімділітін шүгыл осірді. Нотижесінде, бір елде жасал-ған техника жэне технология жасанды кедергілерді аттап отіп, бүкіл олемге кең тарады. Халыкаралык еңбек болінісі одан орі кеңейіп келеді - бүйымдық (салалык) мамандану болшектік (ішкі салалык) мамандануга айна-лып келеді. Жеке елдердегі технологиялық косіиорындар белгілі тауарлардың жалпы халыкаралык еңбек болінісінде ондірісті үйым-дастырудың жекеленген бүйымдарына айналып отыр. Шаруашылык әрекетгердіц интернационализациялану дәрежесін аныктау үшін, элем практикасында ерекше корсеткіш - ондірістің экспорт квотасы пайдаланылады. Осы квотада экспортқа шығары-латын тауарлардың үлесі белгіленеді. Ондірістіц интернационализациялану дорежесі бірнеше фак-торлардан тоуелді болады: техника-экономикалык даму дәрежесінен, ондірістік маманданудың сипатынан, тауар мен кызметгердің үлтгык ондіріс колемінен жоне т.б. Информатиканыц дамуы талап ететін гылыми зерттеуге жүмса-латын шыгындардын жогары дәрежесімен есептесу қажет. 23.2. Әлемдік сауда: түрлері, қүрылымы. Әлемдік шаруашылыкта экономикалык катынастардың ерек-ше формасы - олемдік сауда каркынды және ірі масштабта дамып келеді. Бүнда сатып алушылар мен сатушылар ролін тек мемлекетгік үйымдар гана емес, жеке түлгалар, жеке акционерлік жоне 371/ 



кооперативтік косіпорындар да аткарады. Елге келетін (импорт) жоне елден шыгаратын (экспорт) тауарлар елдің сырткы-саудалық тауар айналымын күрайды. Белгілі бір мезгілдегі импорт жоне экспорттың айырымы сауда балансының сальдосын күрады. Егер экспорт импорттан артык болса, сальдо активтік, он болады, экспорт импорттан кем болса, сальдо пассивтік, теріс болады. Осы жағдайда пассивтік сальдо алтынмен, немесе, еркін айналатын (конвертацияланатын) валютамен өтеледі. 
Қурылымы бойынша олемдік нарыкқа тауарлар, енбек, капи-талдар сонымен катар, ҒТП жетістіктерінің нарыктары жатады. Территориялык-географиялык элем нарығы аймақтық жоне кон-тиненталдық секторларға болінеді. Әлемдік нарыкта сауданы табысты жургізу ушін экспорттык ресурстар, импортты отейтін куралдар болу керек, сонымен катар, тауарларды өндірушіден баска елдегі тутынушыға жеткізуді қамта-масыз ететін жуйе - озіндік сырткы сауда инфракурылымы болу керек. Бүған сыртқы сауданың материалдык-техникалык базасы жатады - бугінгі кунгі қүралдармен жабдыкталған жук тиеу, жук түсіру жэне оны сорт-сорт етіп айыратын саймандар, колік курал-дары, байланыс күралдары болуы керек. Сырткы сауда операциялары бойынша ақшалай есеп жүргізу жоне сырткы сауданы несйелендіру жүмыстарын банк мекемелері, жүктерді сактандыру жүмыстарын - сактандыру бизнес мекемелері жүргізеді. Егер елде сыртқы сауда инфракурылымы болмаса, осы ел баска елдердің сырткы сауда инфракурылымына колы жету үшін елеулі шығын жасауға можбүр болады. Әлемдік нарык уксас, немесе, бірінін орнына бірі журе ала-тын тауарлардың экспортерлерінің катгы шиеленіскен босекелестік сайысы сферасы, сонымен катар экспортер жоне импортерлердің мудделерінің карама-карсы келу аренасы болып табылады. Халыкаралык сауда да машиналар мен жабдыктардың орны улгайып келеді. Бул ҒТП жагдайында дамыган елдер арасындағы халыкаралык еңбек болінісінің терендеуін сипаттайды. Осымен катар, дамып келе жаткан елдер машиналар мен жабдықтарды сатып алуын осіріп келеді. Батыстын дамыган елдері кобінесе ғылымсіңіргіш тауарларды экспортка шыгарады, ал дамып келе жаткан елдер осы тауарлардың импортеры болып отыр. Осы елдер бугінге дейін кобінесе шикізаттын экспортері екені сакталып отыр. / 372 ' 



Индустриаддық елдердің озара сауда-саттық байланыстары жылдан-жылга қаркынды дамып келеді. Бүлардың олем саудасын-дағы үлесі 70% асып отыр, ал дамып келе жаткан елдердікі -20%-ке жете алмай келеді. Әлемдік нарықта тауарлар осы нарық бағаларымен сатылары, бүл баға интернационалдық қүнды бейнелейді. Әлем нарығындағы бәсеке ортүрлі үлттық қүндарды жалғыз интернационалдыққа айналдырады. Әлем нарығына түсетін тауарлардың басым кобі ондірілетін елдердегі ондіріс шарттары осы қүмға ретгеуші (шешуші) осер етеді. Осы замандагы олем саудасында белгілі тауар түрінің саудасы монополиялангандығының нотижесінде эквиваленттік емес айырбас кездесіп түрады. Дамып келе жаткан елдердің экспортқа шыгара-тын онімдерінің 70%-тен 90%-ке дейіні олем нарығына үстемдік бакылау жасайтын жеке меншіктік капиталистік монополиялар ар-кылы айырбасталады. Монополиялар багалардың табити дорежесінен ауытқуын камтып қоймай, сонымен катар, олар баганы белгілейтін жагдайларга ыкпал етеді. Олар баганы осіретін кейбір тауарлардың жасанды тапшылыгын, сонымен катар, баганы томендетуге окелетін жасанды артыкшылықты туцыра алады. Осылай монополистер үтымды багамен оздерінің сатуын камтамасыз етеді. Әлем нарыгьша баганың коп болуы тон. Кімнің сатып алуына, 
қай жерде сатылатынына, толем кандай валютамен жүретініне байла-нысты бір тауардың озінің багасы op түрлі болады. 

Қандай елдің болмасын үлттык шаруашылыгы ор шамада сыртқы саудадан тоуелді болгандыктан, мемлекет зан жүзінде сырткы сауда саясатының ережелері мен шартгарын белгілейді. Осы саясаттын тари-хи екі қарама-карсы жүйесі кальштаскан: протекционизм жоне еркін сауца. Откен жылдарда протекционизм саясатының басты белгісі — үлттық ондірушіні шетел импортерлерінен қоргаудың инструменте ретінде жогары баж тарифтерін (салықтарын) колдану болды. Бірак, Еуропалык экономикалык кауымдастык (ЕЭҚ ) оз партнерлері үшін тарифтерді томендету шартгарын жасаган болатьш. Нотижесінде, онеркәсіптік тауарларга тарифтердің үштен бір колемі томендеді. Бүгінгі әлем экономикасы кобінесе қызметтер саудасының — колік жонінде, туристік, қаржылық өсуімен бейнеленеді. Әлемдік экономикалык процеске тауар онімдерінің жоне ондірістің ықпа-лы шамамен азайтып отыр. Әлемдік экономикалык жагдайдың ажыратылмайтын белгілері — экспорттың осуі жоне инвестиция-л ы к орекеттердің жандануы. Осыган байланысты тарифтік кедергілердін бүрынгы манызы томендейді: экономиканың даму-373/ 



ының ағымды фазасы экономикалык корганыстың жаңа кешендік және бүрынғыдан шебер жүйелерімен үштасып қалыптасып келеді. Агымды мәселелерді шешудің сауда стратегиясын дайындаудың жаңа принциптеріне кошу кажет: дамып келе жаткан елдерге жасалатын инвестицияларға кедергілерді жою, авторлык к ү қы қ жоне интеллекгуалдық меншік сферасында қарақшылыкпен куре-су, сауданы ырықтандыру жоне т.б. 23.3. Капиталдың және жүмысшы күшінің халыкаралык миградиясы. Әлем шаруашылығының экономикалык катынастарының негізгі формаларының біреуіне капиталдың халықаралық м и ф а ц и я с ы -меншік иесіне табыс окелетін қаражаттардың шетелдерде жылжып отыруы жатады. Егер оз елімен салыстырғанда, капиталдың басқа елде орна-ласкандағы пайдасының нормасы жогары болса, онда капиталдың мифациясы (шет елге шыгарылуы) орын алады. Осының себептері: • капиталдың ш ыққа н еліндегі қорлануының( артык жинак-талуының)болуы; • олемдік шаруашылыктың ор жүйесінде капиталга сураныс пен үсыныстың сойкестігінің болмауы; • капиталдың экспорты жасалган елдерде арзан шикізат жоне арзан жүмысшы күшінің болуы; • ондірістің интернационализациялануы. Осы замандағы олемдік шаруашылыктың бір ерекшілігі: бір мерзімде дамыған елдердің орқайсысында оның шетелге капиталы-ның шығуын қажет ететін, оның салыстырмалы артықшылығы пайда болады, ал осы мерзімде, косымша сырттан капитал тарту кажеттігі туады (басқа салалардың дамуы үшін). Сондыктан коп мемлекеттер бір мезетте капиталдың орі экспортері, орі импортері кызметін аткарады. Капитал шетелге екі негізгі формада шыгарылады — косіпкерлік жэне карыз (акша) формасында. Косіпкерлік капиталды шетелге шыгару деген - кэсіпорындарын үйымдастыру болып табылады, оларды жетілдіру шетел меншік иелерінің камкорлыгында болады. Осындай косіпорындарга жүргізілетін накты бакылаудың дәрежесіне байланысты тікелей және портфельдік инвестициялар болады. Тікелей инвестициялар жүмсалган капиталга толык меншік болгандыктан, шетел капиталы салынган объектілерге толык ба-374/ 



кылау жасауды камтамасыз етеді жэне акциялардьщ бақылау пакетін иемденуге мүмкіндік береді. Портфельдік инвестициялар шетел кәсіпорындарының акция-ларын алу аркылы пайда болады, бірақ бүлардың көлемі меншік 
қү к ы н алуға жэне бакылау жүртізуте жетімсіз болады. Осындай капитал салымын оның иелері әр түрлі шаруашылык саласына орналастыруға үмтылады, немесе, капиталдын бартан еліндегі зан-дар тура инвестицияларды жасауды пайдасыз ететін болтанда шетел капиталының біріккен кәсіпорында қолданылуы портфельдк инвестицияның ерекше формасы болып табылады. Осы жагдайда акциялардьщ бакылау пакеті мемлекетте, немесе, жергілікті жеке менпик косшорында болады. Аралас кэсіпорынга шетел капиталы ө з і н і ң к а р ж ы л а р ы м е н , т е х н о л о т и я с ы м е н , б а с қ а р у ш ы л ы к тожірибесімен, сауда маркасымен, жарнама жоне өнімдерді сату үшін кызмет корсету аркылы қатынасады. Бүл үшін шетел капи-талы тиісті пайдата ие болады. Пайданы ол осы елде инвестиция жасауға қолдана алады, немесе, ол осы елден алып кетеді. Үлттық экономиканы олемдік шаруашылықпен үштастыру-дың тиімді одісінің біреуі - шетелдердің тікелей инвестицияларын пайдалану. Осының қозғалысы, немесе, агымы үш компонентген түрады: • шетелде жаңа капиталдар жасау; • табыстарды реинвестициялау - инвестиция бойынша табыс түрінде алынған (моселен, дивидендтерді) қаржыны инвестициялау; • компаниялардың бір-бірін несиелендіруі, моселен, аналық компаниялар, өз филиалдарын несиелендіреді. • әкелімді және окетілімді тең болғанын үнататындар. Шетелдің капиталын тарту ерекше экономикалык саясат жүргізуді тілейді. Мүнда шетел инвестицияларының шеттен келу және шетке шыгу балансының жағдайы шешуші фактор ретінде есепке алына-ды. Осыған сәйкес елдер үш топқа болінеді: • көбінесе капиталды шетке шыгаратындар немесе халыкара-лык нетто-инвесторлар; • капиталды кабылдаушы елдер; капиталдын шыгарылуы жэне онын кабьшдануы шамамен тең елдер; Шетел капиталын тарту үшін коп шаралар колданылады. Солардың ішінде салықтар жеңілдіктері ерекше орын алады: • тікелей салық жеңілдіктерін белгілеу; • капиталды инвестициялағаны үшін толем мерзімін кейіндету; • амортизациялык жарналармен байланысты (жеделдетілген амортизация) ынпшандыру, бастапкы кезде шетел инвесторын қоддау; 

3 7 5 / 



• «салықтық каникулдар», бұлар, одетте, екіден он - он бес жыл мерзіміне белгіленеді жоне осымен қатар, компанияға пионер деген статус беріледі; • жабдықтар, шикізат, қосалқы болшектер импортын баж толемдерінен (салықтарынан) босату; • салық дәрежесімен манипуляция жасау. Шетел капиталын ынталандыруды қаржыландыру әдістері жеке топ қурайды, олар субсидиялар, қарыздар, несиелер жоне оны 
қайтару кепілдіктері турін алады. 

Қаржылық емес одістер шетел капиталының тиімді қызмет етуіне жалпы жағдай жасауға багытталады. Шетел инвесторларын ынталандыруға жол ашатын қаржылық емес шаралардың ішінде арнаулы экономикалық аймақтар ерекше орын алады. Кең мағынада, олар салықтык, кедендік жоне занды-лық жеңіддіктердің аркасында, инвесторлар ушін ерекше қолайлы экономикалык жағдайлар жасалған, мемлекет белгілеген аймақтар, немесе, территориялар болып табылады. Сонымен, тікелей инвестицияларды тартуда табысқа алдымен 
қандай мемлекеттер жетеді? Осыған жету үшін, біріниііден, эконо-микалык саясатта осы мақсатты жетекші мақсатка айналдыру қажет, екіншіден, экономикалык шаралардың әр түрін қолдану керек. Тікелей инвестициялар моселесін шешу үш фактормен байла-нысты болады. Біріншіден, осы елдің жағдайларымен тығыз байланысты бола-тын тиімділік потенциясының факторлары. Бүған табиғи, табиғат, жаратылыс факторлары тиімділігі (табиғи ресурстар, демография-лык ситуация, географиялык орналасу жоне т.б.) жоне даму тиімділігі деп аталатындар (экономиканың өзін-озі ретгеуге, дағдарыстан куты-луға икемділігі, толем балансының, валютаның жагдайлары жоне т.б.), сонымен катар зандылық болмысын белгілейтін факторлар (косіпкерлік, жалакы, салык салу туралы қүқық ережелері т.т.б.) жатады. Екіншіден, инвестордың шешімдері саланың тиімділігіне тоуелді болады - экономикалык жүйедегі оның орнынан, босекеліктің дорежесінен, ғылым сіңіргішінен жоне т.б. Үіиіншіден, косіпорынның тиімділігінен. Бул оның ішкі үйым-дастырылуымен, нарықтагы тәртібінің ерекшелігімен байланысты болады. 

Қазакстанның отпелі экономикасына жалпы түрақсыздық , тез озгеріп түратын зандардың болуы тон, меншік, инфляция мәселелері толык шешілмеген. Осылар шетел инвестициясына үнамды жағдай тудырмайды. 376/ 



Халыкаралык несиенің осы замандағы жүйесінің негізі -
қарыз капиталының эксперты. Осындай несие елдер арасындағы тауар айырбасының осуіне комек береді, ақша арқылы есептесуді жеңілдетеді, экономиканың дамуына ат салысатын сырткы қаржы көздерін тартута мүмкіндік тудырады. Мемлекеттер арасындаты несие байланыстарының даму қарқындары, әлемдік сауда мен тікелей шетелдік капитал салымдарының даму каркындарынан елеулі артык шамада жүріп отыр. Халыкаралык. карыз капиталда-рының нарыты практика жүзінде күні-түні кызмет етеді деуге болады. Бугінгі күнгі байланыс күралдарының комегімен жердін жасанды серіктері және бүкіл олемдік байланыс жүйесі аркылы бір елден екінші елдерге акша сомасының елеулі колемін жоне конвертацияланатын валютанын кандайын болмасын, аударуды колма-қол жасауга болады. Капиталдын миграциясымен қатар, бүкіл олемдік экономика-лык қатынастардың маңызды болігін халыкаралык жүмысшы күшінің миграциясы, жүмыс іздеген еңбекшілердің баска елдерге жылжуы күрады. Батыстың дамыган еддерінің косіпкерлері жүмыссыздыкка кара-мастан, экономикалык жагынан дамуы томен жоне жүмысшы күші арзан елдерден келген шетел жүмыскерлерін коп пайдаланады. Ойткені бүлар жүмыс шарттарыньщ кандайы болса, соган келіседі, жалакының томен болгандыгына келіседі. Олар ауыр, кауіпті жоне жаман жергілікті түргындар келіспейтін жүмыстардан бас тартпай-ды. Бүндай шетелдіктер осы елде кабылданган жүмыс күнініц мерзімінен артык еңбек етеді жоне олар әлеуметтік коргаумен жетімді қамтылмайды. Шетел жүмыскерлерін, керек болтан жаг-дайда, жүмыстан босату киын емес. Жүмысшы күшінің миграция-сының басты мотиві — жалакының кобірек болуы. Жүмыскерлердің шетелден келуі, осы дамыган елдегі жүмыс-пен камту моселесін шиеленістіре түседі, осы елдегі еңбекшілердің экономикалык жағдайына теріс ыкпал етеді, солардың біреуі — жергілікті түргындар мен шетелдіктер арасында конфликт туып, шиеленіседі. Жүмысшы күші кететін дамып келе жатқан елде де жагдай шиеленіседі. Бүлар мобильді, одетте ең жаксы енбек ресурстарынан айрылады. Сондыктан дамып келе жаткан елдердің біразы квалифи-кациясы жогары жүмыскерлердің шетелге кетуіне кедергі келтіретін саясат жүргізеді. FTP кең оріс алган сайын, миграциялық процестерде жогары квалификациялы жүмыскерлердің бір елден баска елдерге алмасуы 377/ 



(«акыл-ои ағымы» деп атауға болатын) елеулі осіп келеді Әр түрлі себептермен ғалымдар, инженерлер, дәрігерлер және басқа жоғары білшді мамандар, еуропалық мемлекеггерден басқа мемлекетгерге (көбшесе Америкаға) эмиграция жасауда. Практика жүзіңде «акыл-ои ағьімы» томен дамыған елдерге орны толмас шығындар океліп отыр. Ьүлардан даму дорежесі жогары едцер үшш дайын мамаңдар-ға ие болу, оларды оздерінде дайындағаннан гөрі арзан түседі Дамып келе жатқан елдер үшін «ақыл-ой ағымы» оте елеулі эконо-микалык, олеуметтік, саяси жоне т.б. шығын болып айналады 
Қазақстанда осы моселе ресми түрде бағаланбаса да елеулі екені күмонсіз. 23.4. Әлеидік экономикадагы интеграциялык процестер. Трансүлтгык корпорадиялар. „ Өндірістің интернациялануының дамуы, мемлекеггік шекараға коиған кедергшерді жоюға мүмкіндік беретін жаңа үйымдық форма-ларды жаратады. Осы формалардың маңызцысына, арнаулы келісімдерге сойкес орекет ететін, озіне тон үйымдық қүрылымы болатын кең деңгеилі мемлекетаралық бірлестік болып табылатын, экономикалык интеграция жатады. Экономикалык, интеграция - үлттық э к о н о м и к а л а р д ы ң элементтерінщ бірлесу процесі, бүгінгі күнгі шаруашылык омірдің ингернациялануының ең жоғаргы дорежесі. Осы процесгер мүшелерінің арасыңца халыкаралық еңбек болінісі тереңдей түседі, тауарлармен 
қызметтермен, капиталдармен, жүмысшы күшімен айырбастасу интенсивті жүріп отырады. Интеірацияланган бірлестікгер масшта-оында экономикалык процестердің мақсатқа сойкес бағытгалуына о с т к е л е ' Г " ^ ^ 1 " 6 Н е г І З Д е л г е н о в д і Р І С Т 1 « когамдасуының дорежесі Жер шарының ор түрлі аймақтарында бірнеше интешациялык бірлестіктер калыптасып отыр. Олардың араларында калыптасқан катынастарының сипаты бойынша, қолданылып отырган үйымдык формалары жоне кызмеггерінің нотижелерімен бір-бірінен елеүлі аиырмашылықтары бар. Бірнеше еуропалык мемлекеттер (Франция, Ф Р Г Италия Бельгия, Нидерланды, Люксембург) 1958 ж. Еуропалык экономи-калык коғамдастық (ЕЭҚ ) курған болатын. Соңынан бул уйым кеңеие түскен. Е ЭҚ - т ы ң курамының өсуімен қатар, кобінесе сауда түрінде болатын айырбастан шаруашылыктың үйымдык-техникалык сферасының интеграциялануына айналған интефация 



терендеп келеді. Осыған бірлесіп жүргізілетін ғылыми зертгеулер, бірлескен бағдарламалардың жасалуы, жалпыға ортак зандар жата-ды. 
Қоғамдастықтың шеңберінде өзара сауда үшін жеңілдіктер белгіленген, басқа елдер үшін колданатын жалпы сауда саясаты жүргізіледі, жалпы аграрлық саясат колданылады. Осы халықаралық қүрылымда үлттық валюталар еркін алма-сады, озіне тән механизмі бар еуропалык валюта жүйесі к ү р ы л -ған. Соңғы жылдары Еуропалык Қоғамдастык оте жоғары қа р -кында дамып келеді, біртүтас ішкі нарығы (Б ІН) қалыптасуда. Әр түрлі техникалық нормалар мен стандарттарды сойкестікке келтіру, үштастыру, осы ү й ы м н ы ң кызметтерінің маңызды багы-тына айналып отыр. Капиталдардың, ж ү м ы с ш ы күшінін, тауар-лардың еркін алмасуы, ор елдегі багалар дорежесін бір корсеткішке жеткізуге жол ашады. Әлемдік шаруашылык омірдің XX ғ. 90-шы жылдардағы ма-ңызды окиғасы — ол БІН-қа еркін сауданың Еуропалык ассоциаци-ясының (ЕСЕА) қосылуы. Осы сауда-саяси топқа Австрия, Ислан-дия, Швейцария, Швеция, Финляндия жатады. Әлемдік шаруашы-л ық т ы ң ортак аймактык моселелері осы топтардың тытыз байла-ныста болуынын қажеттілігін тілеп отыр. Үлтаралық ондіргіш күштердің даму ақиқа т ы барлык елдерді жоне континенттерді жаңа олемдік тортіпке тартады. Болжам бойынша, алдағы жылдарда Еуропалык Қогамдастык (ЕҚ ) олемдік шаруашылык конъюнктураның оте манызды факто-рына айналады жоне Еуроэкономика тлобалдық мортебеге ие бо-лады. Әлемдік шаруашылықта дамушы елдердің экономикалык ин-теграциялық бірлесгікгері бар. Осы бірлестіктердің пайда болу себептері бірдей емес жоне олардың максаггары op түрлі болады. Шаруашы-л ы к т ық и н т е ф а ц и я дамушы елдердің олемдік шаруашылықтагы орнын түрактандырады, экономикалык багыттан Караганда мыкты партнерлермен катынасканда, олардың мүдделерін қорғайды. Азия, Африка, Латын Америкасы елдері ш а р у а ш ы л ы к байланыстарын үжымдасып, оздерінің күшіне сүйене отырып дамытуды коздейді. Жер шарының ор түрлі аймактарында сауда блоктары, бірлескен жоба жасау үйымдары, валюта одактары, инвестициялық инсти-туттары, сауда ассоциациялары т.б. қы з м е т етеді. Т М Д елдерінде интефациялык процестер дамитынын байката-ды. Осы елдердің озара байланыс туралы концепциясы, Экономи-калык одақ күру туралы келісімте, еркін сауда аймактарын жасау 379/ 



туралы келісімдерге, Кеден жэне Толем одағына, жалпы тылыми-технологиялық кеңістікке негізделеді. ТМД елдерінің интеграциялық ынтымақтастыгының жетекші жүйелері: қүрылымдық -инвестициялық саясат, ғылыми-техника-л ы қ п о т е н ц и а л , м а ш и н а жасау , о т ы н - э н е р г е т и к а ж о н е агроонеркэсіптік кешеңдер. Осы қүрылымдарда алдымен интегра-цияның орталықтары деп есептелетін қаржы-өнеркәсіптік топтар 
қүрылады. Болжам бойынша, Достастыққа кіретін елдер, Еуропа жоне Азия нарықтарына елеулі түрде ықпал жасау үшін, осы гасырдың басына дейін, өздерінің жалпы тауар айналымын кем болтанда екі есе, Ж Ү Ө колемін 1,5 есе осіруі қажет. Шаруашылык омірдің интернациялануының орталык буыны -трансүлттық корпорациялардың (ТҮК) бақылаумен жүргізілетін халыкаралык өндіріс, ятни біреуден артық елдердің территориясын-да косіпкерлік кызметтермен айналысатындар. Т Ү К олемдік шару-ашылык күрылымдарын жоне үлттық үдайы ондірістік кешендер кызметтерінің механизмін модификациялайды (озсертеді). Аса ірі трансүлттық компаниялардың ішінде тауарлармен халыкаралык сау-даның, тылыми-техникалық білімдер айырбасының, ондірістік коо-перациялык байланыстардың жоне капитал миграциясының басым коп колемі орналасады. Осының нәтижесінде, алдымсн тек тәуелсіз ондірушілердің озара қатынастарына негізделген, халыкаралык экономикалык бай-ланыстардың ор түрлі формаларының жекеленіп болекгенуі сатым бейнесіне айналады. Міне, сондыктан Батыс елдерінің ішкі эконо-микасына сырткы шаруашылык катынастарынын ықпалы коп жағдайда, объективті түрде Т Ү К - т ы ң әрекеттерімен байланысты болады. Қазіргі заманда, жетекші елдер, оздерінің қуатты интерна-ционалдық концерндері орналасқан мемлекет болуымен қатар, олардың экономикасында «шетел секгорлары» тоқтамай осіп оты-ратын орынта шетел капиталыныц бақылауындаты ондірістік ке-шендерге айналады. Әлемдеті Т Ү К саны 20 мыңнан асады. Олардың шамамен аса ірі 2 мыңы олемдік шаруашылықтаты тікелей инвестициялардың негізгі массасын басқарып отыр жоне олар шетелдік кәсіпкерлік кызметтерден түсетін пайданың ец кобін иемденеді. ТҮК-ар техникалық прогрестің одан орі даму базасын күрай-тын индустрияныц жетекші салаларыңда белсенділік білдіреді. Бүтан жататындар: жалпы машина жасау, электроника мен электротех-ника, приборлар жасау, химия онеркәсібі. Міне осы салаларда бүгін ҒТР-дың микроэлектроникамен жэне лазер техникасымен, 
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биотехнологиямен, өндірістік роботтармен байлансты жаңа кезеңі карқынды дамып келеді. «Шетел секторлары» осіреее үлкен масштабта, әдетте, аса ірі энергетикалык ТҮК-тыц бақылауында болатын мүнай жэне газ өндеуде орын алып отыр. Шетел капиталының катынасу дәрежесіне сай, манызды орын-ға котерме жоне болшек сауда, кызметтер корсету, осіресе каржы сферасы (банктер мен сактандыру компаниялары), валюта айырбасы т.б. салалар ие болып отыр. Экономиканыц баска ірі с екторында-ауыл шаруашылығы, колік, байланыс, түрмыстык-коммуналдык шаруашылык - шетел компанияларынын үлес салмагы томен. Шетелдерден келетін капиталдарды кабылдайтын елдер ондірістік потенциалын арттыруға пайдаланылуы мүмкін. Трансүлттандыру-дың олеуметгік мағынасы: бүл процесс жүмыссыздарды жумыспен камтиды, жумыскерлердің жалпы квалификациясын осіреді, омір дорежесін нормаға келтіруге жол ашады. Әлемдік нарықтың үйлесімді дамуының басты күралы - кар-жы жүйесі жоне халыкарадык валюта нарығы. Осы моселелер туралы оңгіме келесі тарауда соз болады. 
24 тарау. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ВАЛЮТА-ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ. 24.1. Валюта нарыктары. Осы тарауда әңгіме ашык экономикалык жүйе туралы болады. Осыдан бүрыңгы экономиканың жабык үлгілерімен салыстырғанда, ашык экономикада экономикалык операциялар мен байланыстар елдің ішінде ғана емес, олар ор түрлі елдердің арасында жүріп отырады. «Валюта» деген терминді екі магынада колдануга болады. Бірішиіден, елдің акша бірлігі - онын акша жүйесінің элементгерінің біреуі деп. Екіниііден, шетел мемлекеттерінің акша белгісі ретінде мүнда олардың несие жоне толем қүралдары корінісін алады. Ал жалпы түсінікке келеек, валюта халыкаралык толем-есеп айыру айналымындагы үлттык акшаны пайдаланудың ерекше одісі болып табылады. Валюта қатынастары деп үлттык акша бірлігін халықаралык есептесуде колданганда пайда болатын экономика-лык катынастардың жиынтыктары аталады. 
Қандай ел болмасын, ол баска елдермен есептескенде, шетел валютасын қолданады. Сондыктан шетел тауарлары мен кызметгерін отеу кажетгігі валюта айырбасы моселесін тудырады. Валюталар сырт-381 



кы валюта нарықтарында сатылады. Осы сатылымдар әлемдік қаржы нарығының елеулі болігін құрайды. Мемлекет валюта қатынастарын Орталык (Үлттык) банк арқылы реттеп отырады. Бірак валюта на-рыгы - децентрализацияланган (бір оргалыкка багынбайтьш) нарық болып табылады. Бунда Орталық банктен баска коптеген мекемелер мен делдалдар орекет етеді. Қаржы нарығының аса ірі оргалықтары Лондон, Нью-Йорк, Майңдағы Франкфурт, Токио, Москеу қалалары. Валюта нарыгында сураныс пен усыныс орналасады, тауар нарыгында орекет ететін зандылыктар осы нарыкка да тон болады. Сырткы валюта нарыгының институтгарына Орталық банк, ірі коммерциялык банктер, банктік емес дилер мен брокерлер жатады. Коммерциялык банктер валютамен жасалатын сатып алу-сату опера-цияларының ірі мушесі болып табылады. Дилер ретінде булар «ва-лютаның деңгейін» қолдайды, ягни олардың қарамагында коррес-понденттенген банктардагы ултгык ақша салымы болады. Бул банк-терге пайда табуга валютаны «сатып алушы багасынан» жогары болатын «сатушы багасымен» сатудың арқасында тусетін пайда мумкіндік береді. Коммерциялык банктер жеке фирмалардың шетел валютасын сатып алу-сату туралы тапсырмасын орындап, брокерлер рөлін аткаруы мумкін. Валюта нарыгы оте улкен нарык, сондыктан осы нарықта банктік емес дилерлік жоне брокерлік фирмаларда әрекетгерін жургізе алады. Экономикасының жагдайы томен жоне демократиялық жуйелер дамымаган елдерде «кара» валюталық нарықта орекет ететін, тіркеуден өтпеген келісімдердің делдалдары мен мушелерінің саны оте коп болады. Валюта нарыгында есеп айырысу колма-кол акша аркылы жоне колма-кол акшасыз журтізіледі. Біріншіде валюта, немесе, жол шегі колданылады. Колма-кол акша айналымы каржы опера-цияларынын оте аз шамасын курады. Жол шегі валюталык аккредитивтің бір турі болып табылады. Демек, «Американ Экс-пресс» компаниясының кең тараган жол шегін, белгілі бір дисконт бойынша, шетелде коммерциялык банкте қолма-кол валютага ай-ырбастап алуга болады, немесе, ірі к о н а к уйлерде, ресторанда, омбебап дукенде, сауда орталытында есеп айырысуга болады. Колма-кол акшасыз толемдерді коммерциялык банктер телефаф аркылы, немесе, аударылатын вексель аркылы орындайды. Осы век-сельдер кейін, белгіленген мерзімде толенуі мүмкін жоне ел ішіндегі айналымда жүретін қарагайым вексель түрінде айналуы мүмкін. 382 , 



Экспортерлер мен импортерлердің шығындары үлттық валю-тада белгіленеді, бірақ сатушыға оз елінің үлттық валютасы қажет. Бүны алу үшін ол шетел валютасын оз елінің валютасына сатады. Үлттық акша түрінде түскен түсімнің колемі, осы екі валютаға сүраныс пен үсыныстың арақатынасымен белгіленетін валюта кур-сына тәуелді болады. Әдетте, валюта курсы - бүл басқа елдің акша бірлігі түрінде белгіленген, үлттык ақша бірлігінің бағасы болып табылады. Бүның екі жақты корінісі болады: шетел валю-тасының бірлігін сатып алу үшін қажет теңгенің саны немесе бір теңгені сатып алу үшін қажет шетел валютасы бірлігінің саны. Валютаның сүранысы мен үсынысының колемі оның бағасы-на — валюта курсы на тэуелді болады. Біртүтас халықаралық валюта нарығының op орталығында бір валютаның озінің курсы op түрлі болып калыптасуы мүмкін. Валюта дилерлері бір жерде валютаны сатып алып, оны екінші жерде сатып, біртүтас халыкаралык ват юта нарығының щеңберінде валюта курсының бір дорежеде калыптасуына ыкпал етеді. 24.2. Толем балансы. Валюта нарығында тепе-тендіктін орнауы туралы моселелерді жете білу үшін, мемлекеттік валюта кірістері мен шығыстарының барлык көздеріне (сүраныс-үсыныс факторларына) талдау жүргізу кажет. Осы операциялар елдің толем балансында корсетіледі. Толем балансы елге түсетін валюта түсімі мен мемлекеттін белгілі бір мезгілде шетелде жүргізетін толемдері арасьпщағы каты-настарын сипаттайды. Толем балансы үш болімнен түрады: ағымды операциялардың балансы (есеп-шоты), капиталдардың козғалуының балансы, ал-тын-валюта резервтерінің қозғалуының балансы. Осы елдің валю-та нарығына акша каражаттарын окелетін сырткы нарыкта жасала-тын операциялар плюс (қосу) белгісін алады, керісінше жағдайда олар минус (алу) белгісін алады. Осы үш бөлімнің корытынды нотижесі нол береді. М ү н ы ң долелі: каражаттарды жүмсаудың әрбір бағытына сол жүмсалатын шығындардың белгілі бір көзі сойкес келуі керек. Толем балансының ор болімін жеке алып карайық (шартты мысал) — Қазақстан Республикасыныц толем балансы. 383/ 



К е с т е 24.1 
Қазакстан Республикасының төлем балансы. 2000 ж. 1 кв. бойынша, АҚШ млн. долл. Корсеткіштер С о м а Агымдагы операциялар есебі Тауарлар мен қызметтер Тауарлар мен кызметтер экспорта Тауарлар мен кызметтер импорта 

584,6 548,8 2341,2 -1792,4 Инвестициялар ж э н е еңбеккс төлемдерден түскен табыс 38,6 
Агымдагы трансфсрттер Капитал операциялары есебі Каржы есебі Тікелей инвестициялар Портфельдік инвестициялар Баска инвестициялар Резервтік активтер 

-2,8 -99,8 -5,0 -94,8 32,7 125,7 -243,4 Агымды операциялардың есепшоты материалдык жоне матери-алдык емес активтердің агымдагы немесе откен мерзімдегі козга-лысымен, алдымен экспорт жоне импортпен байланысты болатын, валюта күралдарынын козғалысын корсетеді. Импорт экспорттан артык болганда, сауда балансы дефициттік болып табылады. Агымдагы есепшот операцияларынын косындысы сырты сауда операцияларының (агымдагы) толем балансын береді. Онын дефициттік болганы, агымдагы есепшот бойынша жасалган им-порттык операциялардың, экономикапың экспорттық секторынын валюта колемін камтамасыз еткен сүранысынан артык сураныс тудырганын корсетеді. Капиталдар қозга.шсының есепшоты каржы активтерін сатып алу - сатумен жоне несие мен заемдар алумен байланысты каржы операцияларын корсетеді. Капиталдар козгалысының акгивтік сальдосы капитал кірісінін онын шыгысынан артқаны болып табылады. Бул валютаның келуіне кол жеткізеді. Керісінше болса, сальдо пассивтік болады, валюта елден шыгады. Толем балансынын ушінші болігі - ресми резервтердің есеп-шоты. Бунда Орталык банктін жоне үкімет органдарынын шетел валютасымен, алтын жоне баска активтермен жүргізетін сатып 384/ 



алу-сату операциялары көрсетіледі. Осы операциялардың мақсаты пайда табу емес, толем баланстарының келісімде еместікгерін жою, белгілі валюталар курсын қолдау жоне т.б. Ресми резервтер аркы-лы толем балансының алдыңғы екі бабының пассивтік сальдолары — ағымдағы операциялар мен капитал козғалысының есепшотта-ры, отеледі. Бул Орталык банк жинактаған шетел валютасынын сатылуы аркылы жоне мемлекеттің баска банктерден валюта несиесінің алуы аркылы жузеге асырылады. Орталык банк резервтерінің азаюы, нарыкта валюта үсынысының осуіне экеледі жоне бул баланста плюс белгісімен корсетіледі. Ағымдағы опера-циялар мен капиталдар козғалысы есепшоттарының активтік саль-досы ресми валюта резервтерін осіреді жоне бул баланста минус белгісімен корсетіледі. Нотижесінде корытынды баланстың барлык позициясы нол береді. Нақты омірде экономистер мен саясаткерлер толем балансы оң, немесе, теріс сальдоға жеткізілген деп жиі айтады. Бүл нотиже сальдоның екі есепшотына жаткызылады: ағымдағы операцияларға жоне капиталдың козғалысына. Ол халыкаралык сауда жоне кар-жы операцияларын жургізу аркылы келген валюта козғалысының (елдің ішіне немесе елден тыска) бағыттарын корсетеді. Егер толем балансы дефициттік болса, онда елге тускен валюта жумсалғаннан томен болады. Дефициттік колемі ресми резервтің томендеуіне тен болады. Активтік сальдо болса, онда мемлекеттіц тапкан валюта-сынын жүмсалғанынан артык болғаны, ногижесінде валюта резервтері оседі. 24.3. Валюта багамы: жүйелері, факторлары, паритеті. Экономикадағы толем балансында корінетін озгерістер түбінде келіп валюта курсына ыкпал жасайды. Валюта нарығы оз жағынан пассивтік білдірмей, белсенді турде экономикадағы процестерге эсер етеді. Мемлекеттің валюта нарығын реттеу саясаты о н ы ң экономика процестеріне катынасуының ор турлі дорежесімен си-патталады. Осыған байланысты валюта нарығын жоне курсын үйымдастырудың қарама-карсы екі жүйесі болады: • валютаның айырбастау курсы сураныс жоне үсыныспен белгіленген жағдайдағы валюта курсының жүмсак немесе еркін жүзу жүйесі. Шүғыл озгерістер болып калғанда, мемлекет курсты жанама реттеу аркылы колдап отырады; 25-2303 385 



� қатал белгіленген валюта курстарының жүйесі. Осы жаг-дайда сүраныс және үсыныс өзгерістерінің нәтижесінде курстың ауытқуы болмайды. Бүл жағдай валюталық және басқа нарықтар-дың қызметтеріне мемлекеттік кірісудің күшті болуымен камтама-сыз етіледі. Валюта курсының осы екі қарама қарсы жүйелерінен басқа коптеген аралық жүйелерде болады. Демек, экономистердің кобінің түжырымдалуы бойынша, бүтінті АҚШ - т а еркін жүзетін, қатал белгіленген курстар жоқ , онда «басқарылтан жүзу» жүйесі колда-нылады. Осы жүйе доллардың маңайында басқа валюталардың жүзуіне, егер осы «жүзу» АҚШ экономикасына жатымды болса, жол береді. Валюта курсы узақ мерзімде паритетпен белііленуте тиісті. Па-ритет, оз кезегімен, елдегі еңбек онімділігінің дорежесіне, экономи-калык осудің карқыны жоне сапасьша, экономиканың қүрылымьша жоне халыкаралык еңбек бөлінісіне тартылуына тоуелді болады. Валюта курсы қысқа жэне орта мерзімде валюта нарығын-даты сүраныс жоне үсыныспен белтіленеді. Осы процестер толем балансында корсетіледі. Сондыктан, толем балансын белгілейтін факторлар, сонымен катар, айырбас курсына эсер етеді. Валюта нарытындаты тепе-тендік экспорт жэне импорт көлемімен, капи-талдын кіріс жэне шытысымен байланысты болады. Валюта кур-сын белгілейтін факторлармен танысайык. 1. Түтунышылардың та.ігамының озгеруі тауарлар мен қызметгердің экспортын немесе импортын осіреді. Шетел тауарларының үнам-дылытын жарнама жоне т.б. аркылы осіруге болады. Импорттық тауарлардың үнамдылытының осуі олардың түтынуын өсіреді. Экспорт колемі озгермесе, үлттык валютаның үсынысы, шеіеддікімен салыстыртанда, оседі. Жергілікті сүраныс валютага озгермесе, ше-тел валютасына да сүраныс оседі. Осы фактордын ықпал ету нәтижесінде, үлттык валюта күнсызданады. Етер түтынушылар-дың талғамы жергілікті заттарға ауысқан болса, керісінше проце-стер жүреді. 2. Белсенді сауда саясаты да экспортерлер мен импортерлер жасап отырған экспорттың жоне импорттың (валютаға сүраныс) және үсыныс көлемін озгерте алады. Баж салығы жоне импорт квотасы еңгізілгенде, тауардың сапасына жэне қоршаған ортаны сактаудың катал стаңдартына «күтпеген» жаңалықтар, еңгізілгенде, импорт томендейді. Бүндай шаралар экімшілдік болғандықтан ха-лыкаралык сауданыц көлемін төмендетеді, жеке елдерге дискри-386/ 



минация тудырады. Сондықтан валюта нарығын түрактандыру мақсатымен осындай саясатты қолдану негативтік нәтижелер ту-дырады. 3. Импорттық тауарларга сураныстыц икемділігі. Импорт-тык тауарларға икемді сураныс, валюта нарығындағы доллардың санын кобейтеді. Импорттык тауарларға икемді емес сураныс, са-тылған тауарлар айырбасынан нарықка тусетін доллардың санын азайтады. 4. Табыстардагы салыстырмалы озгерістер. Бурыннан мәлім, түтынулык шығындардың колемі үлттык табыстың дэрежесіне тікелей тәуелді болады. Табыс оскен сайын осы елдегі тауарлар-дында, шетел тауарларынында тутынуы осе туседі. Сондыктан, тауарлар мен кызметтердін импорты ондірілген үлттык табыска тоуелді болады. Егер бір елдегі улттык табыстың осуі келесі елдегі осы корсеткіштен артык болса, онда шетел тауарларының импор-тынын осуі, экспортган тез жүрігі отырганы (басқа шарттар түрак,-ты болып калғанда) болып табылады. Осы жағдай валюта нары-ғында үлттық валюта курсынын томендегені болып корінеді. Сон-дыктан, улттық табысты осіретін барлык факторлар валюта кур-сынын төмендеуіне ыкпал етеді жоне керісінше. 5. Инфляция (баганыц салыстырмалы озгеруі). Егер бір елдегі бағаның осу карқыны басқа елдегі осы корсеткіштен артык. болса, онда импорттык тауарлар (курс озгермегенше) арзандау болады. Бул осы тауарларга суранысты осіреді, бүныц нотижесінде шетел валютасына сүраныс осіп, үлттық акция күнсызданады. Шетел валютасын қымбаттататын тагы бір жагдай — ол инфляция оскен сайын адамдардың өздерінің накты табыстарын сактап калуга тырысуы. Жинактарын сактап қалу максатымен адамдар «мыкты» валютага сүранысын осіреді. Ал валютасының үсынысы озгермейді, сондықтан айналымдагьі акшанын кобеюі мен инфляция валюта-ның айырбас курсын томендетеді. 6. Накты проценттік ставканың жанама колемі. Біз осыган дейін агымдагы есепшот аркылы калыптасатын, айырбас курсына эсер ететін факторларды карастырган болатынбыз. Агымдагы есеп-шоттың дисбалансы нотижесінде пайда болатын валютаның сүра-нысы мен үсынысының сойкес келмеуін капиталдын келуі мен кетуі гана жояды. Сондыктан елге капиталдыц келуіне ат салыса-тын факторлар улттык валютаның курсын осіре алады жоне керісшше, накты проценттік ставкалардың (номиналдык ставкадан баганың осу карқынын алып тастаганда) колемі, инвестор үшін, капиталды орналастыратын елді белгілейтін маңызды көрсеткіш 387/ 



болып табылады. Накты процентгік ставка жогары болған сайын, сондыктан, баска елдер мен салыстырғанда, елдегі күнды кағаздар-д ы ң табыстылығы жогары болған сайын, қаржы күралдарын са-луға осы ел үнамды болады. Үлттык каржы активтеріне сүраныс-тың осуі, шетел валютасының үсынысында корінеді және ол үлттык акшаның курсынын осуіне эсер етеді. 7. Белгілі айырбас курсын куту. Шаруашылык агенттерінде болашақтағы экономиканың осу қаркыны, инфляция темпі, нак-ты проценттік ставка колемі, макроэкономикалык саясаттың ба-тыттары туралы түжырымдамалар калыптасады. Осыларды коры-тындай отырып, олар күтілетін айырбас курсы туралы шешімдер болжамдайды. Басқа шарттар бірдей болганда портфельдік акгивтерді күтім бойынша айырбасыныц курсы осетін валюта түрінде сакта-ған пайдалы болады. Сонымен катар, халыкаралык нарыкта бола-шакта курсы томендеп кететін валюта түрінде қарыз алған пайда-лы болады. Осадан баска нашар валюта үстаушылар оны күшті валютаға айырбастауга тырысады (мүның курсы өседі). Осы се-бептермен жүргізілген валюта айырбасы, валютаның болашакта күнсыздану немесе қымбаттау қаупін күшейте түседі. Шешуші рөлді саяси түрақтылық аткарады. 8. Экономиканы мемлекеттік макрореттеу. Осыған жататын-дар: ресми валюта резервін пайдалану, сауда саясаты, валюта нарыгында валюталык бакылау жэне валюта нарыгын рационал-дау, каржылык жэне акша-несиелік саясат. Валюта резервін шебер колдана отырып, шетел валютасының үсынысын осіру үшін валю-та нарыгында белгілі валюта курсын үстап түруга болады. Бірак резервтің колемі шектелген, сондыктан, осы жолмен курсты үстап түру кыска мерзімде гана мүмкін. Сүраныс пен үсыныска эсер етудіц баска жолы — валюталық бакылау немесе рационалдау. Валютаның үсынысын өсіру мақсаты-мен мемлекет экспортерлерге түскен барлык валютаның 100%-ін міндетті түрде сатуга можбүр етеді. Сүранысты азайту үшін, әкімшілік шешім аркылы валюта түтынуына шек коюга болады. Бірак осын-дай саясат, мон жагынан, нарыктык емес саясат болып табылады, сондыктан, ол жагымсыз нэтижелер тудырады. Бүкілолемдік зандылык бар: экономикалык дамудың дорежесі жоне экономиканың ашыктыгынын дорежесі оскен сайын ішкі багалар әлемдік дәрежеге жакындай түседі, бүл автоматты түрде үлттык валютаныц нақты курсын өсіреді. Валюта курсы, үзакмерзімдік тепе-тендік болмысЫнан томен, немесе, жогары екенін корсететін корсеткіштер аз емес. 388 , 



Бірішиіден, экспорт жоне импорттың осу қарқындары. Егер экспорттыц осу каркыны импортпен салыстырғанда артык болса, онда баска шарттар бірдей болғанда, улггық валюта курсы томен болғаны айкындалады. Егер импорт экспорттан жылдам оскен болса, онда керісінше курс корсеткішінің жогары болганы. Екіниііден, сальдоның белгісі жоне сауда балансынын осу кар-кыны. Егер сауда балансы оц шамада, немесе оскен болса, онда бул жагдай валюта курсынын томен екенін акикат етеді жоне керісінше. Үшіншіден, валюта резервтерініц колемі жоне динамикасы. Егер елдегі валюта резервтері оскен болса, онда баска шарттар бірдей болганда, осы жагдай курсты томендету саясаты бар екенін корсетеді. Егер резервтер азайган болса, онда курсты колдау козделіп отырганды корінеді. Тортішиіден, орташа жалакыны жоне жалпы акшалай табыстарды доллар аркылы багалау. Егер доллар аркылы есептелген табыстар оскен болса, онда баска шарттар бірдей болганда, ултгык валютанын накты ныгайганы болып табылады, томендесе— нашарлаганы болганы. Нарықтың барлык үшеуіндегі - тауарлык, акшалык жоне сырткы нарыктағы тепе-теңдіктіц шарттарымен танысайык. Сырт-к ы нарыкта жүріп отыратын процестер елдін толем балансында көрсетіледі. Агымдагы операциялар жоне капиталдын козгалыста-ры есепшоттарының сальдосы нолге тен болганда, осы нарык тепе-тендікте болады. Баскаша айтсак, агымдагы операциялар есеп-шотының балансы, капиталдар козгалысынын есепшотының ба-лансына тен болуы керек. Импорт — экспорт = Капитал эксперты — Капитал импорты. Тауарлар мен кызметтер импорты валюта курсымен жоне елде ондірілген ултгык табыстың колемімен байланысты болады. Үлттык өндіріс колемінің дорежесі мен импорт колемінің арасындагы озара байланыс импорт жасауга шекті бейімділікпен белгіленеді. Сонгы көрсеткіш улттык табыстың озгерістеріне байланысты тау-арлар жоне қызметтердің осу-томендеу процентін корсетеді. Тауарлар мен кызметтер экспоргыньщ колемі валютаның айырбас курсымен жоне ішкі, сыртқы нарыктагы багалардың дорежесімен байланысты болады (баска шарттар тен болганда). Капитал козгалысынын багьпы (экспорт немесе импорт) кобінесе накты проценттік ставканың колемімен белгіленеді. Эр елдердегі 389/ 



әр түрлі проценттік ставкалар салымдардың табыстылығын өсіру мақсатымен елдер арасында капиталдын жылжып отыруына әкеледі. Осы айтылғандарды қорытындылай келіп үш нарықтың бар-лығы өзара байланысты деп түжырымдауга болады. Ондіріс колемінің, процентгік ставканың жоне валюта курсы-ның озгерістері толем балансының баптарына әр түрде эсер етеді. Демек, елдегі ондіріс колемі (үлттық табыстың) оскен-томендеген жатдайында, тауарлар мен кызметтердің импорты оседі не томендейді; осы фактор тауарлардың экспортына жоне капиталдын козгалы-сына ыкпал етпейді. Проценттік ставка оскенде не томендетенде, капиталдын кірісі оседі немесе томендейді жэне капиталдын им-порты томендейді. Тауарлар мен қызметтердің экспорты мен им-портының колемі қарыз процентінің колеміне тоуелді болмайды. Валюта курсының осуі, томендеуі тауарлар импортын осіреді не томендетеді, ал экспорт, керісінше, томендейді не оседі: капитал-дын экспорты не импорты озгермейді. Бірлескен тепе-тендік үлгісінде тауар нарытының параметрі ретінде үлттык ондіріс колемі жоне проценттік ставка алынады. Кейінгінің жогары болуына инвестициялар колемі жоне үлттык табыстың дәрежесі тәуелді болады. Сырткы экономикалык іс-эрекеттерді нарык катынастарына сойкестендіріп қайта күрып жаткан біздін ел үшін, үлттык акдіа бірлігінің еркін айналу мәселесінің маңызы үлкен болып табылады. Ваііютаның еркін аішалуы немесе оның конвертаңияііануы — халыкара-лык ақша катынастарының категориясы. Конвертациялану деп үлтгык валютаның, валюта нарыгында шетел валюгасына, нақты калыптасқан курс бойынша айырбасталу кепілдігі бар мүмкіндігі түсініледі. Валютаның еркін айналуының шешуші принципіне валюталык шектеулердің дорежесі немесе осының мүлде болмауы жатады. Валюталык, іаектеудің коп тараган формалары: 1. Валюта курстарының коп болуы. Сырткы экономикалык келісімдердің типтеріне байланысты, мемлекет үлтгык акдла бірлігінің эр түрлі бірнеше айырбас курсын белгілейді. Мысалы, тауарлармен сауда кобінесе белгіленген курс арқылы жүргізіледі, ал капиталдын шетелге шытуы - баска, нарыктык курс аркылы жүргізіледі. Осындай саясаттың максаты — импорт аркылы келген маңызды түтыну тауарларының ішкі бағасын осірмеу, оз экономикасын түраксыз, сырткы факторлардан сактау, инвалюта резервтерін сактау. 390/ 



2. Клиринггік есеп айыруды - екі жақты төлем келісімдерін пайдалану. Осы фактордың шек қоюшы ролі - ол шетел партнерінен тускен төлемдер баска едце тауарлар сатып алу үшін колданылмайды. 3. Шетел валютасын рационалдау. 4. Экспортты жоне импортты лицензиялау. 5. Капитал мен несие қозғалысы саласында арнаулы ережелер және нормалардың болуы - шетел инвестицияларын, шетелдік капитал салушылардың пайданы елден әкетуін тәртіпке келтіру жоне т.б. Орталыктан баскарылатын экономикада ондіруші-косіпорындар оздері жеке әлемдік нарыкка шыкпайды, бунда мемлекетгік валю-талык монополия болады, сондыкган барлык валюта тусімі мемлекетгің 
қарамағында болады артынан жоспарға сойкес белуге түседі. Экономикалык одибиетте валюта еркін айналатын жоне жар-тылай конвертацияланатын болып болінеді. Валютаның барлық иелері, оны оз еркімен баска валютаға айырбастап алуға мумкіндігі бар болса, онда бул валюта еркін айналатын валюта болып табылады. Жартыгай айналатын в сию та кейбір операция түрлерін жүргізуі шектелген болады. Жалпылама халыкаралык жоне толем күралы ретінде тек еркін айналатын гана емес, түракты валюталар да пайдаланылады. Буларга экономикалык жагынан мыкты елдердің валюталары жатады. Валюталар ішкі жоне сырткы еркін айналатынға болінеді. Ішкі еркін айналатын - бүл үлттык ақша бірлігінің тауарлар мен кызметтерге ішкі нарықта еркін алмасу кабілеттілігі болып табы-лады жоне резиденттер үшін(осы елдің физикалык жоне занды түлғалары үшін) басқа валютаға айналу кабілеттілігі. Сыртқы еркін айналатандық (резиденттер емес шетел косіпорындары жоне азаматтары) түлғалар үшін осы үлттык валю-таны шетел валютасының кандайына болмасын еркін айналу мүмкіндігін талап етеді. Конвертациялану - бүл сауданың барынша еркін жүруі, капи-тал мен жүмысшы күшінің еркін козғалуы болып отырған жағ-дайдағы ішкі нарыктың әлемдік нарыкпен икемді валюта курсы арқьшы жузеге асырылатын байланысы болып табылады. Валютаның конвертациялануын енгізу үшін белгілі іиарттар-дың болуы қажет: 391/ 



1. Валюта иелерінің тауарлар мен қызметтерге сұранысы қана-гаттанатын тепе-тендіктегі ақша жоне тауар нарыгының болуы. 2. Үлгтық ақша-несие және қаржы жүйесінің түрақты болуы. Бүл инфляция қарқынының томен болуьш және қамгамасыз етілмеген ақша эмиссиясының болмауын талап етеді. 3. Үлттық валютаның шетелдікке айналуының зандылық және үйымдастыру тәртіптерінің болуы. 4. Үлттық валюта курсын колдайтын күшті және бәсекелестік 
қабілеті мол экспорттың болуы. Экономистер валютаның конвертациялануына жетудің негізгі екі багытыпа назар аударады: • ондіріс пен экспорт осуінің салдарында орнайтын экономи-каның жоне қаржының түрақтануының нотижесінде валютаның еркін айналуы калыптасады; • конвертациялау дайындалган нәтиже болып емес, экономи-калык озгерістердің қүралы, экономика мен каржыны сауықтыру күралдары болып табылады. Бүгін валюта нарығының өзі тез дамып келеді, онда жүргізілетін операциялардың колемі осіп отыр, операцията қатысатын валюта-н ы ң түрлері көбейіп отыр. Валюта нарығында маңызды үш элемент қалыптасып отыр: • биржалык банкаралық валюта нарыты; • биржадан тыс банкаралык валюта нарыгы; • фьючерстік валюта нарыгы. Биржалык банкаралык валюта нарыгы көбінесе сырткыэконо-микалық операцияларга кызмет етеді. Биржадан тыс валюта нарыгының дамуы банкаралык несиелердің өсуімен байланысты болады. Дамыган нарык экономикасында валюталык операциялардыц басым кобі фьючерстік валюта нарыгы аркылы жүреді. Осы нарыктың дамуына каржылық түрақсыздык елеулі эсер етеді. Банкаралык несие нарыгындага пайыз ставкасы дорежесінің ауыткуы, инфляция қа р к ы н ы н ы ң бірдей болмауы, курстык инфляциялык күтімдерін күшейтеді немесе төмендетеді. Осылар фьючерстік ва-люта нарыгындагы келісімдер колеміне жоне контрактылардын багасына ыкпал етеді. Реформалардың бүгінгі кезецінде валюта курсын экономика-ныц күрылымдық кайта күру инструментіне айналдыруга, маңыз-ды макроэкономикалык корсеткіш ретінде онын маңызын котеру-ге мүмкіндік туып отыр. 392 , 



24.4. Халықаралык валюта жүйесі. Халықаралық валюта жүйесі стихиялы калыптаскан немесе зандармен және халықаралық келісімдермен бекітілген, халықара-л ық есеп жүргізу қүралдары, ережелері және одістерінің жүйесі болып табылады. Ол бірнеше элементтерден түрды: 1. Негізгі халықаралық толем жоне есеп күралдарын белгілеу. 2. Валюталык паритеттер мен валюталык курстардың тортіптері. 3. Валютаның конвертациялану шарттары. 4. Мемлекетаралық валюта нарықтары. 5. Халыкаралык валюта қатынастарын реттейтін мемлекетара-л ық институттар. Халыкаралык валюта жүйелерін зерттеуді алтын стандартынан бастаған жон. Алтын стандарты Англияда XIX ғ. басында пайда болған, ал 70-ші жылдары ол халыкаралык ақша жүйесіне айнал-ды. Алтын стандарт жүйесі томенде аталған шарттарға негізделеді: • ақшаның басты формасы болып табылатын атын монеталар айналымда болады, акшанын барлық баска формалары номиналы-на сойкес алтынға айырбасталады. Эр ел озі ақша бірлігінің белгілі алтын «мазмүнын» белгілейді; • елдегі ақша үсынысы олемдік акшанын жоне халыкаралык толем қүралдарының бас резерві болып табылатын ресми алтын запасының объектісімен тікелей байланысты болады; • алтынның экспорты мен импорты еркін жүріп отырады. Алтын стандарты болғанда валюта курсы валютанын алтын салмак молшері алтын паритеті негізінде белгіленеді. Мысалы, фунт стерлингтің алтын салмак молшері 0,25 унцияға тен, ал доллардікі — 0,05 унцияға. Сонда валюта курсының дорежесі былай белгіленеді: 1 ф.с.т. = 5 долл. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін алтын стандартының шектелген формалары — күйма алтын стандарты жоне алтын девизді стандарты қолданыла басталды. Біріншіде алтын монетарлар айна-лымда болмайды жоне орталык банктер банкнотгарды тек стандар-тты салмағы бар (12,5 кг) күйма алтынға айырбастайды. Екінші жағдайда, орталык банктер өздерінің банкноттарын алтынға емес, алтынға айырбасталатын шетел валютасына айырбастайды. Алтын стандартының осы екі түрінің мәні мынада: ішкі айна-лыстан алтын толык алынып, ол олемдік акша ретінде мемлекеттіц колында жинақталады. 393/ 



XX ғ. 30-шы жылдары алтын стандарты, коп себептердін нәтижесінде, дамып келе жатқан халықаралық экономикалык қаты-настардың кажеттігш қанататтандыра алмайтынын айқындады. Халыкаралык жаңа валюта жүйесінін негізгі принцилтері 1944 ж. Бреттон-Вуд қаласында (АҚШ, Нью-Гэмпшир штаты) 44 мемле-кеттің конференциясында айқындалды. Осы конференцияньщ шешімдері бойынша мына жатдайлар 
қарастырылды: 1. Халыкаралык валюта коры (ХВҚ) жоне Халыкаралык ре-конструкция жүргізу жоне даму банкі (ХРДБ) қүрылды. 2. Алтынга акша бірлігінің халыкаралык к ү н ы н ы ң олшеуші ролі қайтарылды. Алтынның ресми батасы белтіленді - алтыншы 1 трой унциясы 35 долларға тендестірілді. Аталмыш жүйенің мүшесі - орбір ел оз ақша бірлігінің алтындық немесе долларлық мазмүнын белгілеуге тиісті. 3. Барлық елдер оз валютасының курсын доллармен салысты-ру арқылы белгілейтін міндеттеме алды. Курсты колдау үшін озіндік алтын қорын, шетел валютасы-ның түрақтандыру қорын немесе ХВҚ -ның карызын пайдаланута болады. Егер валюта курсы томендеп, оны сақтау мүмкін болмаса, онда девальвация - валютаның белгіленген күнын азайтуды жүргізу 
қажет. Ал, керісінше, валюта курсы оскен болса (толем балансы-ның сальдосы активтік болғандықтан), онда мемлекет валютаға ревальвация — белгіленген валютаның қү н ы н осіру керек. Міне осылай, валюта курсына реттеу механизмі орекет етіп отырды. АҚШ долларының алтынның халыкаралык валюта резерві 
қызметін аткаруы, АҚШ экономикасының согыстан кейін оте күшті болғандығын айкындады. 1949 ж. АҚШ - т ы ң алтын коры 22 мың тоннаны қүраған болатын. Бүл бүкіл олем резервінің 70% 
қүрады. XX ғ. 70-ші жылдары басында АҚШ - т ы ц олем экономика-сындағы жетекші рөлі, доллардың түрактылығы томендейді (өйткені батыс елдері, Япония оздерінің оңдіріс потенциалын орньша келтірген болатын). Аталаган елдерде доллар коры оте мол жинакталган. 1968 ж. алтынның ресми багасы тек халыкаралык есепте саудада калдырылды, ал жеке нарықтарда оган бакылау жойылды. Жана валюта жүйесі - Ямайка жүйесі пайда болады. Бүл жүйе бір емес, бірнеше валютаға негізделеді. Капиталдар нарығының интернациялану процестері дамуының нәтижесінде ү л п ы к экономикалардын озара байланыстары күшейеді. 3 9 4 , 



Осымен байланысты еуровалюта нарығы немесе еуронарықтар екпінді дамып отыр. Еуронарықтар — банктердің несиесімен жоне қарыздарымен операциялар жүргізілетін нарықтар. Осы қарыздар мен несиелер, оларды берген банк түрған елдің валютасы емес, баска валюта түрінде болады. «Еуро» деген тек еуропалык аумакпен шектеледі деген түсінік бермейді. Ол — еуропалыктар акикат халыкаралык нарыктар болып табылады деген үғым. Еуронарықтар барлык ірі халыкаралык банктерді, бүкіл олемнің 
қаржы орталықтарын жоне барлык негізгі конвертацияланатын валюталарды камтиды, олар қаржылык инновациялардын түракты козі болып табылады жоне жетілген босекелікке жуык жагдайда кызмет етеді. Осындай нарықтармен катар, күнды қагаздардың еуронарык-тары, осіресе олардың ең ірісі — еурооблигация нарыгы дамыган. Осы нарықта еуровалюта түрін алган облигациялар шыгары-лады жоне айырбасталады. Сойтіп еуронарыктар карыз алушылар кажеттіктерінің барлык түрін канагаттандыра алады жоне инвес-торларга каржы салымдарының барлык түрін үсына алады. Әлемдік валюта жүйесінің даму перспективасына байланысты, екі маңызды тенденцияга назар аудару қажет: • бірінші, ондіріс пен кагшталдын интернациялану процестерінің негізі болып табылатын, еуропалык экономикалык интеграцияның терендеуімен байланысты тенденция; • екінші тенденция — олардың экономикасының нарыктык реформалануымен жоне экономикалык, гылыми-техникалық по-тенциалдың күшеюімен байланысты, Қазакстанның, ҚС Р О - н ы ң бүрынгы республикаларының жоне шығысеуропалык елдердің ха-лыкаралык каржы-валюта катынастары сферасына бет бүруы. ТМД мемлекетгерінде интефациялык гіроцестердің дами түсуі де күмонсіз ақиқат деуге болады. 



Экономикадан Нобель сыйлығынын лауреаттары 1969 - Ян Тинберген (Голландия) жоне Ригнар Фриш (Норве-гия) - экономикалык процестерді талдаудың математикалык одістерін жасағаны үшін. 1970 - Полл Самуэльсон (АҚШ) - экономикалык гылымдар-дағы ғылыми зертгеудің деңгейін жоғарылатуға қосқан улесі үшін. 1971 - Саймон Кузнец (АҚШ) - экономикалык осуге эмпири-калық зерттеу жүргізгені үшін. 1972 - Джон Хикс (Англия) Кеннет Эрроу (АҚШ) - жалпы эко-номикалык тепе-тендіктің жэне экономиканың ол-ауқатыньщ тео-риясы туралы еңбегі үшін. 1973 - Василий Леонтьев (АҚШ) - "Шыгындар шыгарылым" одісін үшін жасаганы үшін. 1974 - Фридрих фон Хаек (ФРГ) жоне Гуннар Мюрдаль (Шве-ция) - ақша теориясы туралы, конъюнктуралық ауытқулар жоне экономикалык, олеуметтік, қүрылымдық күбылыстардың озара тәуелділіктерін талдау туралы еңбектері үшін. 1975 - Тьяллинг Купманс (АҚШ) жэне Леонид Канторович (СССР) ресурстарды оптималды пайдалану теориясы үшін. 1976 - Милтон Фрндмен (АҚШ) - түтыну жэне ақш а н ы ң т а р и -хы мен теориясы туралы зерттеулері үшін. 1977 - Бертиль Олин (Швеция) жоне Джеймс Мид (Англия) -халыкаралык сауда жэне капиталдар козгалысы салалары туралы еңбектері үшін. 1978 - Герберт Саймон (АҚШ) - экономикалык үйымдардагы шешімдер кабылдау процестерін зерттегені үшін. 1979 - Артур Льюке (Англия) жэне Теодор Шульц (АҚШ) -дамушы елдердің экономикасына арналган еңбектері үшін. 1980 - Лоуренс Клейн (АҚШ) - эконометрикалык ауыткулар жэне экономикалык саясат жасаганы үшін. 1981 - Джеймс Тобин (АҚШ) - каржылар нарыктарын талдага-ны үшін жоне осылардың шыгындар, жүмысты болу, ондіріс жэне багалар туралы шешім кабылдауга ыкпалын зерттегені үшін. 1982 - Джордж Стиглер (АҚШ) - онеркосіптік күрылымдарды, нарыктың кызмет етуін жэне мемлекеттік реттеудің себептері мен салдарын зерттегені үшін. 396/ 



1983 - Жерар Дебре (Франция) - экономикалык теорияға тал-даудың жаңа эдістерін енгізгені үшін жоне жалпы экономикалык тепе-тендіктің теориясы туралы еңбектері үшін. 1984 - Ричард Стоун (Англия) - улттык есеп жүйесін жасауга фундаменталдық үлес косканы үшін. 1985 - Франко Модильяни (Италия) - каржы нарықтарын жоне жинақтау процестерін зерттегені үшін 1986 - Джемс Быокенен (АҚШ) - экономикалык жоне саяси шешімдер кабылдау теориясының негіздерін дамытканы үшін. 1987 - Роберт Солоу (АҚШ) - экономикалык осу теориясына косқан үлесі үшін. 1988 - Морис Аллэ (Франция) - нарыктар теориясына коскан үлесі жоне ресурстарды тиімді колдану туралы ецбектері үшін. 1989 - Трюгве Хавельмо (Норвегия) - эконометриканың ыкти-малдык негіздерін аныктағаны үшін жоне бірмезгілдік косарласкан экономикалык күрылымдарды талдағаны үшін. 1990 - Гарри Марковиц (АҚШ), Мертон Миллер (АҚШ) жоне Уильям Шарп (АҚШ) - қаржылык экономиканың теориясы туралы еңбектері үшін. 1991 - Рональд Коуз (Англия) - трансакциондык шыгындар жоне меншік күкы мэселелері теориясы туралы еңбектері үшін. 1992 - Гэри Беккер (АҚШ) - микроэкономикалык талдаудың колдану сферасын кеңейткені үшін. 1993 - Роберт Фогель (АҚШ) жоне Дуглас Норт (АҚІІІ) - эко-номикалык тарих туралы еңбектері үшін. 1994 - Джон Ф. Нэш (АҚШ), Джон Ч. Харшани (АҚШ) жоне Рейхард Зельтен (Германия) - ойындар теориясын жасап оның эко-номикада қолдануына косқан үлесі үшін. 1995 - Роберт Э. Лукас кішісі (АҚШ) - оңтайлы күтімдерді дамытып колданганы жоне макроэкономикалык, талдаудың негізінде біздің экономикалык саясатты түсінуімізді жетілдіріп терендеткені үшін. 1996 - Джеймс Мирлиз (АҚШ) жоне Уильям Викри (Англия) -ассиметриялық информация жагдайында ынталардың экономика-лык теориясына фундаменталдык үлес косканы үшін. 1997 - Роберт Мертрон (АҚШ) жоне Мирон Шоулз (АҚШ) -туындылардың күнын белгілеудің жаңа одісі үшін. 1998 - Амартья Сен (Индия) - халықтыц экономикалык эл-аукатын зерттеуге қоскан үлесі үшін. 
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Г Л О С С А Р И Й Абстракция - талдаудан кездейсоқ екіншілік қүбылыстарды алып тастап, зерттелетін объектен монді түрақты қүбылыстарды іздеп табуды көздейтін тылыми зерттеудіц эдісі. Автаркия — үлттың озін-өзі экономикалык жағынан камтамасыз етуіне және елдіц экономикасы баска елдердің экономикасынан дсрбес болуына бағытталған саясат. Автоматты қазыналық саясат - үкімет саласынан ешқандай шара кодцанбай, іскерлік цикл барысында, конъюнктураның өзгерістеріне эко-номиканың автоматты түрде жауап беруін камтамасыз ететін, кіріктірме түрақтандырғыштар жүйесі. Авуарлар — есебінен төлем жасауга болатын акша қүралдары, шетел банкілеріндегі банкініц активтері. Аграрлык, онеркэсіптік кешен (АӨК) — ауыл шаруашылык шикізат-тарыпан азық-түлік жоне тауарлар өндіретін сала, АОК үшін ецбек күралдарын өндіретін және оның инфракүрылымдық салаларының жиынтығын күрайтын экономиканың ерекше сферасы. Агымдагы операциялар балансы - тауарлардыц, қызметтердің және валюта аударуының экспорты мен импорты көлемдері туралы есеп. Агымдагы тот - к о м м е р ц и я л ы к банкілердегі немесе баска мекемелердегі мерзімсіз салым, немесе талап етілмеген салым акша. Адами капитал — инвестициялардың нәтижесінде қалыптаскан жэне когамдык үдайы өндірістіц осы, немесе баска сферасында максатты түрде пайдаланатын, адамның жинакталған денсаулыгының, білімінің, тағдыр-ларының, кабілеттерінін, мотивацияларыныц белгілі коры, ецбек өнімділігін жэне өндірістің тиімділігін осіруге ат салысады, сойтіп осы адамньщ табыстарыпыц өсуіне көмектессді. Адами капиталга инвестициялар — максатты сипаты бар жэне адам-ньщ болашактағы акшалай табысын айкындайтын шыгындардын бар-лык түрлері. 398 / 



Адами капиталдың абсолюттік шамасы (білім қоры) - адами капи-талды ақша арқылы бағалау. Адами ресурстар - нарықтық экономикада өте маңызды өндіріс фак-торы болып табылатын еңбек ресурстары. Адаптивтік кутімдер теориясы - осы теория бойынша, шаруашы-лык субъектер экономикалык конъюнктура туралы оздсрініц күтімдерін алған төжірибесіне сәйкес түжырымдайды. Осы кутімдсрді олар өзі куә болған конъюнктураның өзгерістерін көріп қана өзгертеді. Айқын шыгындар - өндіріс факторларын және аралык өнімдерді жеткізушілерге жасалатын, айкын ақшалай толем нысанын алатын, ба-лама шыгындар. Айқын емес шыгындар - сырттан сатып алынбаған, өңдірісте қолда-ньшатын ресурстардың қүны. Айналсоқпа (кезеңді) жумыссыздық - экономиканыд қүлдырауымен және сүраныстыц жетімсіздігімен байланысты, өнімнің шығарылымы-ның көлемі мен жүмыспен камтылудың ауытқулары тудыратын, қайта айналып келетін жүмыссыздык. Айырбас куны - тауардыд басқа тауарга белгілі сандық аракатынас-та айырбасталу қабілеті. Айырбасты теңдестіру - жиынтық шыгындар елдің шаруашылы-ғында ондірілетін барлық тауарлар мен кызметтердің қүнына тец болады:MV = PQ, бунда М - ақшаның үсынысы, V - акша айналысы-ның жылдамдыгы, Р - тауарлар мен кызметтер бағаларыныц деңгейі, Q — онімніц саны. Акселератор - күрделі қаржы салымының колемі ондіріс колемінің озгеруінен тәуелді болады деп түжырымдайтын үлгі. Актив - фирманыц ақшаға шағып есептслген мсншігі. Активизация - биржада көсіпорынныц барлык акцияларын бір адам-ның немесе адамдар тобыныц сатып алуы. Активтер жагынан иқишга сураныс - субъектсрдіц жинак түрінде сақ-тағысы келетін ақшаныд колемі, процент бағасына тәуелді болады. Акциз - тауардыц бағасына жатқызылатып түтыпу заттары мен қыз-мсттерге салынатын жанама салықтыц формасы. 
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Акционерлік қогам (АҚ) -акциялар шыгарып орналыстыру мегізіііде келетін акционерлік капитал аркылы күрылатыіі, корпоративтік бірлсстіктіц формасы. Акция - иесіне дивиденд алуга жэне оган компанияны баскаруга күкык беретіп, мсрзімсіз бағалы кағаз. Акциялар атаулы, үсынушыга, карапайым, артыкшылыкты болып бөлінеді. Акцияларды депозитке салу - акция иелерініц оны сақтау үшін арнау-лы мекемеге орналастыруы жэне осымен бірге дауыс беру күкыгы беріледі; несие алу үшін кепілзат бола алады. Ақша - тауарлар мен кызметтер үшін толем ретінде алынатындар-дын барлыгы, кейбір металл түрін алатын жалпыга ортак балама. Ақиіа агрегаттары (М„, М,, М2, М,жэне т.е.) - этімділік деңгейінің олшеміне сэйкес бірлестірілген, акша массасыныц компоненттерінің жиынтығы. Акша айналымының жылдамдыгы - акша бірлігінің біреуініц бір жыл ішіндс қызмет еткен тауармен жасасқан келісімдерінің саны; но-миналдык ЖҮО-ді номиналдык ақша массасына болу аркылы есептеледі. "Ақша дерлік" - колма-кол акшага онай айналдыруга болатын ак-тивтер. Бүған кыска мерзімді жинақ салымдары. мерзімді салымдар, кысқа мерзімді мемлекеттік бағалы кағаздар жатады. Ақшаның бейтараптылыгы - ақшапыц үсынысынын өсуі нақты корсеткіштерді озгсртпеіітін, акшаныц ерекше касиеті (классикалык ди-котомияга сәйкес). Ақшаның массасы - елде айналыста жүрген акшаныц колемі. Ақіианың металл теориясы - ақшаныц бағалылыгы мемлекет соға-тып мәнеттіц салмагымен белгіленеді дейтін теория. Ақіианың номиналистік теориясы - шекемге жататын акшаныц ба-галылыгы, мемлекет белгілейтін монет багалылыгыпыц номиналымен айкындалады. Ақшаның сандық теориясы - осы теория мынаны дәлелдейді: а) классиктердің ортодокстық болжамы бойынша - бағалардыц озгерістері аиналымдағы акшаныц санынан тэуелді екендігін; б) нсоклассиктсрдіи болжамы бойынша - акша айналымыныц жылдамдыгынын жопе тауар массасыныц саныныц дэрежелерініц түрақ-400 , 



ты еместігін, сонымен қатар ақшаның өсімділік дәрежесімен есептесу ақша материалыныц қүнымен байланыстыра отырып, тауарлар багала-рына түзету мүмкіндігінің болуын. "Ақылдың қашуы" - интеллектуалдық эмиграцияның көрінісінің біреуі, оз елшде экономикалық себептермен қабілеттерін толық қолда-нуға болмағандықтан, басқа елге түрақты немесе уақытша түруға жога-ры квалификациялы мамандардың эмиграциясы. Атастыру багасы - басқа тауарлар мен қызметтер айырбастап алу үшш қажет тауарлар мен қызметтердің саны. Аітын стандарты - эр ел өзінің валютасының қүнын алтынның белгілі шамасымен көрсететін,валюта қатынастарының жүйесі Бүл езінщ алтын қоры мен айналыстағы ақша массасының арасындагы қаты-настардыц түрақтылығын қолдайды. Осы жүйе ХІ-ХІІ ғ.ғ. орын алған. Ашпсатарлық сураныс - процент молшерлемесі өзгергенде, субъек-тер ақшасыныц отімді көлемін, оныц өтімділігі төлем мен көлеміне (және керісінше) алмастыратын саны. Алыс-беріс шикізаты - өңдеу жүргізу мақсатымен шетелге экспорт-талатын шикізат, осыдан жасалған дайын өнім шикізат берген фирма-ныц еліне импортталады. Амортизация - капиталдың тозу көлемін бағалау; негізгі капитал-дың ауысқан қүны. Амортизация.іық аударым - негізгі қүрал-жабдықтардың қүнының бөлшегшін тозуын өтеу үшін жасалатын аударым. Аралас меншік - мемлекеттік жэне жеке меншік капитадцыц үшта-суына негізделген меншіктің формасы, бірлесіп басқарылады. Аралас экономика - ондірістік қүрал-жабдықтарға қоғамдық меншіктің элементтерін жеке меншікпен біріктіретін және нарықтық экономиканы орталықтанған - жоспарлық басқарумен үштастыратын экономикалық жүйе. Аршык қосалқы қорлар - нарыктыц түрақтылығын, бағаныц калып-ты деңгейш колдау үшін жасалатын тауарлардың ірі қоры. Бүны жасай-тын мемлекет жэне алыпсатарлар (бага тым томен жагдайында). Бага калыпты дсңгейден көтерілгенде, қордыц бөлшектері сатыла бастайды. Аралық онім (АӨ) - өндіріс процесінде уақыттың барлық мерзімі бойынша пайдаланылатын онімнің қүны. 26-2303 401/ 



Аренда - келісімшарт негізінде, аренда беруші аренда алушыға белгілі мүлік берілгендіктен пайда болатын, шаруашылықтың формасы. Артықшылықты акциялар - АҚ-ның жүмысының нетижесі қандай болмасын, осы акциялар міндетті түрде табыс әкеледі, бірақ акционер-лер жиналысында дауыс болуына қүқық бермейді. Атаулы акциялар - белгілі иемденушінің атына толтырылады және АҚ-ның тізімінде тіркеледі. Атаулы жалакы - жүмыскерлерге төленген ақшалай сома. Аударма вексель (тратта) - вексель иесінің (трассанттың) төлеуші (трассатқа), векселде көрсетілген ақша сомасын үшінші адамта - ак-цептантқа "төле" деген жазбаша бүйрыты; акцептант өзіне төлем міндеттемесін қабылдайды, немесе вексель бойынша төлеуге кепілдік береді. Аукцион - сатылатын мүлікке саудаласу барысында ең жоғары бага үсынған сатып алушыга меншік қүқы берілетін, ашық сауда-саттық. Аутсайдер - монополистік бірлестіктерге кірметен фирмалар. Ациклдік параметрлер - динамикасы экономикалык цикддің фазала-рымен байланысы бар екенін көрсетпейтін көрсеткіштер. Ашык акционерлік қогсш - бүндай АҚ өзі шытаратын акцияларға жазылуды жэне оны сатуды ашық жүргізуге қүқы болады. Аиіык (айқын) инфляция - бағаның осуі, үлттық валюта батамының темендеуі т.б. Ашык экономика ~ халықаралык тауарлар мен капиталдар нарыгын-да барлык шаруашылык субъектері (заңды жэне жеке түлталар) ешқан-дай жағдайлармен шектелмеген операциялар жүргізе алатын үлттық шаруашылық . Ашык экономика, улкен - проценттің мелшерлемесі ішкі экономи-калык процестердіц ықпалымен калыптасатын, ашық экономика; элемдік каржы нарығына жэне проценттің әлемдік мөлшерлемесіне эсер ететін экономика. Ашык экономика, шагын - проценттіц мөлшерлемесі әлемдік каржы нарыгының шарттарымен берілген, әлемдік экономикалык процестерге эсер етпейтін экономика. 402/ 



Әлемдік даму банкі — 1945 жылы күрылған халықаралык мекемс, дамып келе жаткан елдердің экономикалык дамуьш қаржыландырады, үлгілеріне экспертиза жүргізеді, экономикалык даму мәсслелері бой-ынша консультация береді. Әлеуметтік икемділік — адамның өзінің коғамдык мәртебесін өзгертуінің жеңілділігінің дәрежесі. Әлеуметтік қоргау жуйесі — тәуекелділік катерліктсрді отеудің мсмлексттік кепілдіктср жүйссі, бүиың ішіпде табыстардыц жойылу не-месе төмендеу каупі. Әлеуметтік озара шарт - табыстар саясатының нысандарыныц бірі — бүл үкіметтің ірі кәсіпорындарыныц өкімшілігімен косіподактарыныц арасында үйымдастырып отыратын келіссоздердіц нотижесінде, бага-ның және жалакыныц өсулерінің арасында түракты ымыраға жету бо-лып табылады. Әлеуметтік реттеу — қоғамның дамуына, экологияға,ецбек пен өмір кауіпсіздігіне жэне т.б. тауар мен кызметтер өндірісінің эсер етуінің талдауына негізделген мемлекеттік реттеудіц түрі. Әлеуметтік-экономикалық қатынастар — материалдык игіліктерді ендіру, болу айырбастау жонс түтыну туралы адамдар арасындағы каты-настар. Бага — акшаға шағылған тауардың күны, тауардыц, кызмсттін бірлігін алу үшін баска бір норсені күрбан ету. Бага белгілеу (котировка) — 1) кор биржасында бағалы кағаздарды сату үшін кабылау; 2) біріншілік нарыкта акциялар мен тауарлардың бағаларын белгілеу. Бага белгііеу эдістері — әлемдік тожірибедс баға бслгілеудіц екі негізгі принципін колдану: нарыктык және әкімшілік. Нарыктык жагдайда на-рыктык бага белгілеу бәсекеніц әсері аркылы да мүмкін болады. Тандап алған принципке байланысты, бага белгілеудіц ор түрлі эдісі колданы-лады. Бага бойынша икемділік — бага озгсрістерінің орбір пайызына үсы-ныс пен сүраныс көлемдерінің жауап кайтару мөлшері. Бага бойынша сүраныстың икемділігі — баганың нарыктағы озгерістерінің әрбір пайызына сөйкес , осы тауарга сүраныстың озгерістерінің пайызы. 403/ 



Бага жетекіиісі — басқа фирмалар қолдайтын, баға белгілейтін фирма —олигополист. Бага индексі - нарықтық қоржынньщ бағасының өзгерістерінің ди-намикасын көрсететін индекс. Бага қырқысы - олигополиялық нарықта бәсекелес фирмалардың бағаны тізбектеп төмендетуі. Бага осуінің жогаргы иіегі — осы тауардың заңмен бекітілген ең жо-ғарғы бағасы. Багалы қагаз — белгіленген тэртіп бойынша мүліктік қүқыкты куә-ландыратын қүжат, оны орындау немесе тапсыру, соны үсынғанда мүмкін болады. Багалы қагаздардың биржадан тыс айналымы — бағалы кағаздарды кор биржаларынан тыс сатып алу-сату. Багалы қагаздар нарыгы, біріниіілік — багалы қагаздардыц жаңа шы-ғарымдарын орналастыру; бүлардың эмитенттеріне корпорациялар, окімет, муниципалдык органдар жатады. Багалы қагаздар нарыгы, екіниіілік — бүрын шығарылған қағаздар-дыц сатып алу-сату келісімдері; бағалы қагаздар айналымы. Багалы қагаздардың эмиссиясы — айналымға жаңа бағалы кағаздар-дың шығарылуы. Багалы қагаздардың эмиссиясы — андеррайтинг — делдалдар аркылы көпшіліктің жазылуымен бағалы қағаздарды орналастыру. Багалы қагаздардың эмиссиясы — багалы қагаздардың жеке орналасты-рылымы — бағалы кағаздардыц барлық шығарылымын, оларды сатып алуы туралы, эмитенттіц институтционалдық инвесторлар тобымен тікелей шарты. Багалық емес бәсеке — бәсекелес фирмалар оздерінің өнімдерін сату бағасының езгеруінен басқа әдістерді қолданады. Багамен кемітуиіілік — сапасы бірдей өнімді, өр түрлі сатып алушы-ларға ор түрлі бағамен сату. Баганың деңгейі — тауарлар мен кызметтер үшін төленетін орташа безбенделген олшем. 404 , 



Баганың томенгі дәрежесі — мемлекет белгілейтін (әдетте тспе-теіщік децгейден жогары белгілейтіи) тауардыц ең томен багасы. Байлық - заттай ұзақ мерзім пайдаланатын накты мүлік (капитал, жер). Баланс — иелену күралдары (активтер), міндеттемелер (пассивтер) жоне меншікті капитал корсетілетін, есеп беру формасы. Баланстанган осудің мультипликаторы — көрсеткіш, бул мынаны белгілейді: үлттык табыстың өсімі мемлекеттік сатып алудың осім дөрежесіне тец және салыктардыц бір мезгілде осындай өсуіне тең. Баланстық пайда — материалдың шығындардыц, амортизацияның және жалақының сомасымен және онімді сатудан келген акшалай түсімнің айырмасы. Банк - акша ресурстарын тартумен жоне оларды орналастырумен айналысатын экономикалык институт. Банк депозиттері — банкіге акша салымы, банк пассивтерінің болігі. Банкнота — банк билеттері, орталык эмиссиялык банк айналыска шыгарган кағаз, ақша белгілері, банкир векселі, банкінің борышқор-лык міндеттемесі. Банк пайызы (несие пайызы) — коммсрниялык іс-әрекеттерді ынта-ландырушы ретінде қолданылатын несиенің бағасы. Банкроттық — занды түрде белгіленген кәсіпорынның толемге кабілетсіздігі, қаражаттардың болмауы аркасында экономикалык кыз-мет жүргізуге кабілетінің болмауы. Банкілердің резервтері — орталык банкідегі к о м м е р ц и я л ық банктердің депозиттері, бүлар банктер белгілейтіп міндетті түрде резерв жасау нормаларына сейкес калыптасады және коммерциялық банктер-де кассалық қалдык түрін алатын резервтер. "Банкілік емес" несие - каржы институттары "ресми" банкілерге жатпаса да, коп банкілік операциялар аткаратын инвестициялык, кар-жылық жэне сактандыру компаниялары, зейнетакы корлары, жинак кас-салары, ломбардтар, несиелік кооперация жоне т.б. Банкілік мультипликатор — банк жүйесінің рсзервтерінің осімінің шамасы. 
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Банкілік несие - банктердің кэсіпкерлерге және басқа қарызгерлер-гс беретін акшалай несиесі. Банкінің активтері - банкінің кассасындағы қолма-кол акша, банк депозиті, бағалы кағаздар,жылжымайтын дуние-мүлік жэне баска банк иелік ететін пакты меншік объектері. Банкініқ активтік операцишары — әр түрлі несие берумен байланыс-ты, банкі жүргізетін операциялар. Бартер — ақшаның көмегінсіз тауардыц бір-біріне айырбасталуы. Барынша томен жа/іақы — заңмен бекітілген ецбек ақыныц ец төменгі деңгейі. Бастапқы табыстар — коғамда ендірілген енімді өндіріс факторла-рын иемендеушілердің арасында белудің нәтижесінде келген табыс (жа-лакы, пайыз, рента, пайда). Босеке — іс-әрекетгердің қандай болмасын саласында үнамды нәтиже-лерге жету үшін жүретін экономикалык сайыс, тауар ендірушілердің үтымды шаруашылык жүргізудің шарттары үшін, нарыктыц жэне пайданың үлесі үшін, накты тапсырма алу үшін сайыс. Бейімде.гме болжамдар теориясы — осы теория бойынша шаруашы-лык субъектері экономикалык Конъюнктура туралы өздерінің күтімдерін тэжірибеге сүйене отырып қалыптастырады жэне олардың карамағында кажетті информация толық болады, сойтіп олар талдаудан дүрыс коры-тынды шығара алады. Бейімделме күтімдер — өткен мерзімде шаруашылык субъектердің күтімдерді бағалауында жіберген кателіктермен есептесіп, түзету жүргізіп жасалған күтімдер. Бизнес-жоспар — фирманын дамуының кешенді жоспары; бүл есеп беру күжаты болып және инвестициялардың басты дәлелдеуі болып та-былады. Билатералдык (екі жақты) монополия — жалғыз жеткізушімен жал-гыз түтынушыныц тайталас сайысы. Биржа — көтерме сауда нарығының түракты кызмет ету формасы. Тауар, кор, ецбек т.б. биржасы болып белінеді. Биржа дүрлікпесі - тауарлар бағасыныц жэне кейбір кағаздардың бағамының кыска мерзімде күрт өсіп кетуі. 406 , 



Болжанбаган инфляция - э к о н о м и к а л ы қ қ а т ы н а с т а р д ы ң субъектілерінің күтімінен, инфляцияның деңгейінің жогарылауыныц артық болуы. Бос уақыт - адамдардың өздерінің денесінің, рухани интеллектуал-дық дамуы үшін және дем алуына қолданылатын жүмыстан бос уақыт-тың бөлігі. Босалқы алтын қоры - орталықтанған (мемлекеттік) алтынның сак-тык коры (күйма монет түрінде), халыкаралык есеп айырысуда валюта корын өсіру, халыкаралық заем алу үшін меншікті валютаның түрак-тылығын қамтамасыз ету үшін жасалатын қор. Босалқы қорларга инвестициялар - қоймалардағы материалдардың, жасалып бітпеген және дайын өнімдердін босалқы қорлары көлемінің өзгеруі. Бөлінбеген пайда - акционерлер арасында бөлінбейтін, корпорация-ның пайдасы жоне ондіріс кеңейгенде оның негізгі жобаларын каржы-ландыру үшін жиі қолданылады. Бреттон-Вудс валюта жуйесі - 1944 ж. Бреттон Вудста (Нью-Гэмп-шир штаты, АҚШ) 44 мемлекетгер конференциясында күрылған халык-аралык валюта жүйесі. Осыған сәйкес АҚШ доллары алтынга айналды-рылады, басқа елдер валютасы - АҚШ долларына. Бухгалтерлік пайда - капиталдан басқа барлык өндіріс факторла-рыныд (айқын шыгындар) шыгындары өтелгеннен кейін қалган ақша-лай түсімніц бөлігі. Бухгалтерлік шыгындар - өнімнің белгілі санын өндіру үшін жа-салған ондіріс факторларының нақты шыгыстары (сатып алынган бага-мен). Біріктіру, біріктірме - жекеленген корсеткіштерді бір түтас көрсеткішке айналдыру, мысалы: жиынтык сүраныс, жиынтық үсыныс, таза улттық өнім, бағаныц жалпы дәрежесі, т.б. Бірін-бірі алмастыратын тауарлар - бірінің орнына бірі жүретін тауарлар. Бірін-бірі таіықтыратын тауарлар - біреуінің багасы төмсндегенде (жогарлаганда) баскасына сүраныс осетін (төмендейтін) тауарлар. Бюджеттен тыс қорлар - м а к с а т т ы к о л д а н ы л а т ы н жоне мемлекеттік бюджетке енгізілмейтін мемлекеттік ақша қүралдары. 
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Бюджеттік артықиіылық — бюджеттің кірістерініц, оның шыгыс-тарынан артық болуы. Бюджеттік тапиіылық — бюджет шыгыстарының, оның кірістерінен артып кетуі. Вальрас заңы — жалпы экономикалык тепе-теңдіктің үлтіеін сипат-тайды, егер барлык атқарымдық нарықтар, біреуінен басқасы, тепе-тендікте болса, онда соңғы нарықта да тепе-теңдік орнайды. Валюта - 1) елдің а қш а бірлігі - о н ы ң ақш а ж ү й е с і н і ң элементтерінің біреуі; 2) шетел мемлекеттерінің ақша белгісі және олар-дың несиелік пен төлемдік қүралдары; 3) халықаралык төлем — есеп айырысу айналасындағы үлттык акшаларды пайдаланудың ерекше әдісі. Валюта нарыгы — әр елдіц валюталары сатып алынатын, сатылатын нарық . Валюталық багам — басқа валютаның ақша бірліктерінің бағасы-мен есептелген бір валютаның ақша бірлігінің бағасы. Ва.гюта,гық басқыншылық — валюталық бағамның динамикасын рет-теу мақсатпен орталық банктің шетел валютасын сатып алуы (сатуы). Валюталық демпинг — үлттык валюта бағамының күлдырау нәтижесімен байланысты, темен багамен экспортты кеңейту. Валюталық қатынастар — халықаралык есеп айырысуда үлттық ақша бірлігін қолдантанда пайда болатын, экономикалык катынастардың жи-ьгатыгы. Валюталық қубылмалы (икемді) багам — сүраныс пен үсыныстың арақатынасымен валютаның айырбас бағамын белгілеу жүйесі. Валюталық шектеулер — мүмкіндіктерді тікелей томендететін және валюталык айырбас жүргізілгенде шыгындарды жэне халыкаралық мәміле бойынша телемдерді өсіретін ресми органдардың эрекеті. Валютанық айырбаеталымы — нарықта нақты калыптасып отырған валютаның бағамы бойынша, үлттық валютаның шетел валютасына ай-ырбасталуының кепілдікті мүмкіндігінің болуы: — сыртқы — қалыптаскан валютаның батамы бойынша, бейрезиден-ттер (шетел кәсіпорындары жэне азаматтары) үшін, осы үлттык валю-таны шетелдікініц қандайына болмасын, еркін айырбастап алута мүмкіндігінің болуы; 408/ 



ішкі — ішкі иарықта үлттык, ақша бірлігініц тауарлар мен кызметтердіц қандайына болмасын,еркін айналу мүмкіндігі, сонымен катар оныц резиденттер үшін (осы елдіц жеке және занды түлғалары) басқа валютаға айырбасталатын қабілеттілігі. Вексель — жазбаша борышқорлық міндеттеменің ерекшс түрі, ол оныц иесіне белгілі уақыт мерзімі өткеннен соң, осында көрсетілген соманыц төленуін талап етуге қүқық береді. Венчурлік капитал - қауіп-қатерлік дәрежесі жоғары капитал салы-мын қолдануга болатын акша. Венчурлік фирма - венчурлік (тәуекелшілік) капиталды қолданудың негізінде онімнің жаңа түрлерін енгізуге, жасауға, өндірісін меңгеруге, жаңа технологияларды пайдалануға маманданған коммерциялык ғылы-ми-техникалық үйым. Гиперинфляция — баға деңгейінің оте тез өсуі: инфляцияның жоғары 
қарқыны. Ғылыми-техникалык прогресс (ҒГП) - идеялардың пайда болуынан бастап, олардың коммерциялык негізінде жүзеге асырылуына дейін, жаца енгізілім алу мақсатпен адамдармен саналы түрде қодцанып жанданды-рылатын инновациялык процесс. Ғылыми-техникалык прогрестің ецбек унемдейтін muni — еңбектің ка-питалмен жарақтандырылғандығы тіркелген болганда, шекті ецбек онімділігінің, капиталдың шекті онімділігінен жылдам осетін жағдайдағы ҒТП-тің типі. Ғылыми-техникалық революция (FTP) — технологиялык өндіріс тәсілінің ауысуына әкелетін өндіріс техникасыньщ салыстырмалы тез революциялык өзгеруі. Дәстүрлі экономика - шектелген ресурстардыц болінуі әдет-ғүрып-
қа сойкес жүргізілетін экономикалык жүйе; бүнда өзгерістер мен даму-дың карқыны оте темен болады; адамдар бүрын ездерінің ата-бабалары айналыскан тәсілдермен айналысады, тауарлардыц басым коп бөлшегі оларды өндірген жерде түтынылады. Дебетор — карыздар, қарыз алушы. Девальвация — баска елдер валютасымен салыстырғанда үлттык ва-люта бағамын томендету. Дедукция - жалпы ережелердіц негізіндс жеке қүбылыстар мен процестерді долелдеуге мүмкіндік беретін, ғылыми зерттеу әдісі. 409/ 



Дезинфляция — бағаның өсуінің төмендеуі. Демпинг - тауар-материалдыц өте есіп кеткен корынаи қүтылу мақ-сатымсн тауарларды темен бағамсн сату; әлемдік нарықта бәсекелестік 
қабілстті күшейту үшін тауарларды шетелдерге темен багамен сату. Деноминация - ескі ақша белгілерін жаңаға айырбастап жоне баға масштабын езгертіп, үлттық валютаны ныгайту шарасы. Деңгейлес қосылу - бір шаруашылық салада әрекет ететін компа-ниялардың бірлесуі. Депозит - қаржы мекемелеріне сеніп тапсырылған ақша немесе бағалы қағаз. Депозитарий - бағалы қағаздар мен депозиттерді сақтайтын орын. Депрессия - 1 ) енеркэсіптік цикілдің фазасы; 2) қолайсыз экономи-калык дамудың үзақ мерзімі. Дербес инвестициялар - ЖҰӨ -нің келемімен жоне динамикасымен байланысты емес капитал салымыныц мелшері. Дербес шыгындар мультипликаторы - дербес шыгындардын өзгерістерімен табыс езгерістері тәуелді екенін керсететін коэффици-ент. Дефляция - бағалардың жэне шығындардың жалпы темендеуі. Джини коэффициенті - халык табыстарының белінісі дэрежесінің эркелкі болуын керсететін коэффициент (Лоренцтің қисық сызығын 
қараңыз). Джоинт венчур - 1) бір максатқа жету үшін мүлікті, капиталды, технологияны, т.б. біріктіру;2) жалпы мүлікті бірлесіп басқару жэне 
қатерді беліп күту негізінде жүргізілетін халыкаралык экономикалык ынтымақтастыктыц формасы. Дивиденд - акцияға табыс түрінде теленетін, акционерлік қоғам-ның пайдасының белігі. Дилер - кор биржасының мүшесі, ез атынан жэне ез есебінен опе-рациялар жүргізетін занды немесе жеке түлға; тауарларды, бағалы қағаз-дарды, валютаны сатып алу-сатушы делдал. Дисконт - 1) багалы кагаздарды номиналынан темен багамен са-тып алушы алатын сыйлык; 2) всксельдерді есепке алу; 3) сапасы темен тауарлардың багасын түсіру. 410 , 



Дистрибьютер — 1) тауардың сатылуында маркетинггік кеңес беру 
қызметтерін көрсететін делдал; 2) тікелей немесе езініц агенттік тора-бы арқылы. ел немесе регион колемінде өткізу қызметін үйымдастыра-тын фирма-импортер немесе делдалдық фирма. /(һфферепцисыдық рента — табиги жогары оидіргіш күштерді колда-нудың нәтижесінде пайда болатын артык пайда. Домардың өсу үлгісі — жүмыспен камтылу мультипликатор-акселе-ратордыц тепе-тендікте өсуге эсер ету механизмін айқындайтын үлгі; ігіліктер нарыгында тепе-тендікті үстап түру үшін, инвестиция көлемін берілген қарқынмен түракты осіріп отыру кажет. Дотация — онімдердің белгілі түрлерін шыгарганнан келген шы-гындарды өтеу үшін фирмаларға тегін корсетілтен комек, мемлекттік реттеудің қүралы. Доу-Джонс индексі - белгілі компаниялар тобынын акцияларынын күнделікті бага белгіленімінің (котировка) арифметикалык орта шама-сы, АҚШ - т ы ң кор нарыгында агымды экономикалык ситуацияны көрсетеді. Дуополия — нарыктык қүрылымның типі, бүл жагдайда белгілі тау-ардың тек екі жеткізушілері болады жэне олардың арасында бага, еткізу нарыктары жэне квота туралы келісімдер болмайды. Дуниежузілік сауда - тауарлардыц жэне кызметтердің мемлекеттік шекарадан өтуі. Дуниежузілік шаруашылык ~ элемдік, глобальдык, геоэкономикалык кеңістік, бунда материалдык өндіріс тиімділігінің осуініц мүдделеріне сәйкес, тауарлар, кызметтер жэне капиталдар адами, каржылык, гылы-ми-техникалык еркін айналымда болады. Дурлікпе - экономикалык субъектердін іскерлік белсенділік цикілінің ең биік деңгейі. Еуро — 2002 ж. бастап ЭКЮ-дің орнына енгізілген еуропалык валю-та жүйесінің біртүтас бірегей валюта жэне акша бірлігі. Екідэрежелі банкілік жуйе - елде акша айналымын үйымдастыра-тын Орталық банкіден түратын жэне тікелей несиелік пен есеп айыры-су операцияларымен жэне клиенттерге кызмет корсетумен айналыса-тын коммерциялык банкілерден түратын банкілік жүйс. 
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Ею жақіпы тепе-теңдік улгісі - барлық үш нарықтарда - тауарлық,ак-ша жоне сыртқы, тепс-теддіккс жету шартгарын бслгілейтін үлгі. "Елеусіз қол" ("корінбейтін қол") - А. Смиттіц ғылымға енгізген түсінігі, осыған сәйкес шаруашылық жүргізуші субъект пен мемлекет арасындағы озара осер ету объективтік экономикалык зандарға қарсы келмейді, табиғи болып табылады, нарыктык механизм еркін орекет етуіне кедергі келтірмейді. Еңбек - табиғат заттары мен күштерініц түрін өзгертуге багыттал-ган адамның мақсатты кызметтері, оларды оздерініц қажеттіліктерін 
қамтамасыз етуте бейімдеу. Еңбек заттары - еңбек процесінде адамныц эсер ететінінің бар-лығы. Еңбек қуралдары - солардыц көмегімен адам еңбек заттарын өндейтін 
қүралдар, немесе күралдар кешені. \Енрек нарыгы — сүраныс пен үсыныстыц озара эсер етуімен тепе-теңдЖтің бағасы жоне саны белгіленетін, еңбек тауар болып табыла-тын, еңбек ресурстарының нарығы. Еңбек онімділігі - еңбектің тиімділігінің көрсеткіші, уақыттыц бірлігінде өндірілген онімнің санын сипаттайды. Еңбек ресурстары - халык шаруашылығында ецбек етуге кабілетті елдің халкыньщ болігі. Еңбекресурстарының халықарашқ миграциясы - жүмыс күшінің жо-гары икемділігі, оның жүмыс іздеп табу мақсатымен бір аймақтан ба-сқаға, бір елден басқа елге еркін жылжып отыруы. Еңбек ресурстарының іиікі миграциясы - сцбекке қабілетті адамдардың жогары жалакы іздеп ел ішіндегі региондар арасында жылжуы: — қайтып оралмайтын (т\рақты мекенге жэне жумысқа) - бүл еңбек ресурстарының территориялык жылжуын тудырады; — маятникке уқсас - адамдардыц түрақты мекен-жайынан жүмыс орнына дейін күн сайын, апта бойы, айлап барып қайтуымен сипаттала-ды; — мезгіл-мезгілдік - уакыты жоне багыты түрақты болмайтын жүмыспен байланысты жүріп-түрулар, іссапарлар. Еңбек сыйымдылыгы - онімнің бірлігін шыгаруға жүмсалған еңбектің жалпы шыгындары. 
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Еңбекке қабілетті адамдар - жас жагынан және дснсаулығымен ецбек етуге қабілетті адамдардың барлығы. Ең аз баршьишқ - отбасы табысыныц шскарасы, осыныц түсында 
қоғамдық-қолайлы күнкөріс шарттарыныц үдайы ондірісі қамтамасыз етілмейді, бүның негізінде кедейліктіц табалдырығы белгіленеді және ец томен күнкөріс деңгейі есептеледі. Ең қолайлы жагдай тугызу тәртіптемесі - импортерлерге жүртізілетін саясат. Бүнда белгілі тауарлар импортерлеріне төмен кеден бажы салынады. Ең томен жалақы — зацмен бекітілген еңбек ақыныц ең томен деңгейі. Еркін айырбасталымды валюта — валютаныц басқа қандайда бол-масын түріне шексіз,еркін айырбасталатын валюта. Ең томен тутыну бюджеті — баршьиықтың ең томен бюджеті — денсаулықтың жэне эл-ахуалдың ед төмен деңгейін қанагаттандыратын физиологиялық минимум бюджеті. Еркін айырбасталмайтын валюта — сыртқы валюта нарықтарында айырбасталуына тоқтау салынган кейбір елдердің валютасы. Еркін кіру-иіыгу - фирмалар қашан болмасын нарықтағы операция-ларын бастауга, тоқтатуга мүмкіндігі болгандағы нарықтың сипаттама-сы. Есептік моли/ерлеме — коммерциялық банктерді немесе басқа депозиттік мекемелерді несиелендірген үшін орталық банктің алатын процент мөлшерлемесі. "ex ante" кутімдер - шешім қабылдау үстінде қалыптасатын шару-ашылык субъектердің багалауы. "ex post" кутімдер - қаралып отырган процесс біткеннен кейін 
қалыптасатын шаруашылық субъектердің бағалауы. Еуропалық Экономика-гық Қогамдастық (ЕЭҚ) — 1957 ж. қүрылған Біртүтас экономикалық ксңістік болып әрекет етеді, ягни мүше елдердің үлттық экономикасы ортак принциптер негізінде қызмет етеді. Жабайы вексель - осыны берген адамныц көрсетілген мерзімде всксельдіц занды иесіне белгілі соманы төлеймін деген міндеттемесі. 4 1 3 / 



Жабық акционерлік қогам — осындай АҚ акциялары тек оныц күрыл-тайшыларының арасында орналастырылады. Жалақы — жалдама жүмыскер алатын ақшалай немесе заттай фор-мадағы табыс. Жалган инвестициялар — бағалы қағаздарды сату-сатып алу. Жалган капитал - накты капиталдыц кағаз бсйнесі ( бағалы кағаз түрінде). Жалпы жеке ішкі инвестициялар — үлттық көсіпорындардың және адамдардыц негізгі жэне айналым капиталының элементгерін сатып алуы, бүның ішінде тозған негізгі капитадцы алмастыру үшін. Жалпы қогамдық онім (ЖҚӨ) - материалдык ондіріс сферасына жатқызылған салаларда жасалған белгілі уакыт мерзімінде ондірілген барлық тауарлар мен қызметтердіц жиынтық қүны, осының қүрамына аралық онімнің қүны кіреді. Жалпы пайда - тауарлардың ондірісі мен сатуынан түсетін фирма-ның табысы. Жалпы табыс - онімнің белгілі колемін откізуден түскен жиынтық ақшалай түсім. Жалпы ішкі онім (ЖІӨ) — елдің территориясында белгілі уакыт мерзімінде барлық ондірілген тауарлар мен қызметтердің жиынтық 
қүны, оның ішінде шетел меншігіндегі ондіріс факторымен елдіц тер-риториясында ондірілген жиынтық табыс. Жалпы үлттық онім, атаулы (номиналдық) — ҮЕЖ (үлттык есеп жүйесінде) есептелген, инфляциямен есептеспей, ағымдағы нарыктык бағамен есептелген ЖҮӨ. Жалпы улттық онш, нақты - өндірістің нақты колемін сипаттай-ды; инфляциямен есептесіп озгсрмес бағамен есептеледі; атаулы ЖҮӨ-нің, оның (ЖҮО-нің) дефляторына катынасы деп анықталады. Жаты шыгындар — түрақты және озгермелі шығындардыц сомасы. Жалпы экономикалык теория - а) экономикалык осудің зандылык-тары мен факторларын үдайы өндірістің ор фазаларыньщ динамикасы-мен есептесе отырып зерттейді: өндірістщ, болудің, айырбастыц жэне түтынудың; б) алые болашактағы когамдык дамудыц болмысын (үзын толкын) зерттейді. 4 1 4 , 



Жалпы улттық онім (ЖҮӨ) - елдің территориясында белгілі уақыт мерзімінде өңцірілген барлық тауарлар мсн қызметтсрдің қүндарының жиынтыты, осының ішінде шетелдегі өндіріс ф а к т о р л а р ы м е н өндірілтендер, елдің барлык, азаматтарыныц жиыптық табысы. Жалпы экономикаігық тепе-теңдік - барлык нарыктарда бір мезгілде сураныс пен үсыныстың теңдігі туган жэне шаруашылык агенттердің сатып алудың немесе сатудың көлемін өзгертуге ынталы болмайтыны жатдайындагы экономиканың болмысы. Жанама салықтар - багага үстеме (мысалы, акциздер) аркылы алы-натын белгілі тауарлар мен кызметтерге салынатын салык. Жарамсыз деп тану (нуллификация) - күрт багасызданган кагаз акша-ны жою немесе жаңата айырбастау кезінде орын алатын акша реформа-сының нысаны. Жария монополия - кейбір тауарлар мен кызметтердіц жалғыз жеткізушісі деген қүкыкка ие болу. Жарнаиіы - акша, мүлік немесе басқа түрде белгілі пай (жарна) жасаған косіпорынның мүшееі. Жат пигылды бэсеке - бәсекелік күрестіц нарыктык емес нысанда-рын қолдану: сапасы томен жарнама жасау, босекелестср туралы жалган лакап тарату, тауар белгілерін заңсыз пайдалану жоне т.б. Жауапкершілігі шектеулі қогам - көлемі күрылтайшылык күжат-тармен белгіленген үлестерге болінген, жарғылык коры болатын жэне өздерінің мүліктерінің қүныныц колемінде міндеттемелеріне жауап беретін қогам. Қоғамның барлық мүліктері оның мүшелерінікі болып табылады, ал коғамның озі кобінесе акционерлік коғамға үксас. Жеделдетілген отелім - негізгі капиталдын нақты тозуынан елеулі артык масштабта, үкімет отелімді есептен шыгаруға рүксат беретін тэртіп, бүның мәні кәсіпкерлер үшін салыктык демеу каржы болып табылады. Жеке адам (тулга) - адамныц ондіргіш күштері болып табылатын атрибутивтік сапалар мен қасиеттердіц жиынтығы. Жеке (адамдардың) жинақ ақиіалары - түтыну шыгындарын алып тастаганнан кейін қалған қолдагы табыс. Жеке кэеіпкерлік - кәсіпорынды бір адам иемденетін кәсіпкерліктіц нысаны. 415/ 



Жеке мениіік - жеке иемдену күкыгы жэне еркін кәсіпкерлік жүйесі, ж е к с ™ ~ а р д ы н заггы иемденуіне, оны пайдалану жэне оган жар-л ы к ету күқығы барына кепілдік береді. Жеке меншік секторы - осы елдегі үй шаруашылыктары мен фор-малардын жиынтыгы. Жеке табыс (ЖТ) ~ жеке түтынуға және салыктар төлеуге халық-тын жүмсай алатын табысының көлемі. Жекеше инвестиция,арды ыгыстыру - бюджетгік саясатгы жүргізуден туында^тын процент мелшерлемесішн өсуі аркылы инвестицияларды азайту. Жекешелендіру - мемлекеггік органдардыц, меншікке экономика-лык'КҮКЬНЫ мен^ қызметтердін және тауарлардьщ, өндіріс п р о ц е с н , і к е л е й соган катысушыларга немесе мемлекеггік емес сектордыц бас-ка экономикалык агентгерше беруі. Жеогілікті (ішіиара) нарықтар - тауарлык (электрокуаты, металл, б и д а Х " м е с е фу.Гкцио'алдык ^ " ^ ^ Z u S ^ кар-жылык нарыктар, жүмысшы к ү ш ш і д нарыты т.б.) нарыктар. Жеоді иелену - жер толык меншік болмай шаруашылык жүргізудің ш а р т ^ б о л ь ш табьілатын жагдайдагы экономикалык өшмді иемендеу. Жеоді пайдалану - екі Жағдайды қамтитын экономикалык қатынас: жерд^ГдірГстік күрал-жабдык деп колдану жене жасалган өшмді иеле-ну. Жетілеген еркін (таза немесе толык) бәсеке - коп фирмалар стан-дарттакГтауарлар еататын жоне олардын біреуінінде нарык пен баганы бакылауға жетімді үлесі болмайтын нарык. Жетілмеген бәсеке - бағага белгілі (шектелген) бақылау жүргізетін е к і ^ Г о д а н І о п сатушылар нарыгы жэне сату ү ш ш б Ф - б і р ш е н бәсекелес болатын нарык. Жинак ақша - барлык салыктар мен тауарлар жэне кызметтерге жасалған шығындар отелгеннсн кейін калган акша күралдары. Жинак акша силымы - процент түрінде табыс әкелетін банкке не-месе баска мекемеге салынатын салым. Жинак акша улттық - УТ-тан түтыну колемін жоне мемлекеттік сатып^луларды альіп таст'аганнан кейін калганы, жеке жене мемлекетпк жинак акшалардыц сомасы. / 4 1 6 



Жинақтау бернесі (функциясы) - жинақ көлемінің нақты фактор-дан (қолдағы табыстан, пайыз мөлшерлемссінен) тәуелділігі. Жинақтауга шекті бейімдһик (MPS) — бүл табыстыц көлемі 1 пункт -ке өзгергенде, адамдар қосымша жинақтауга қандай болігін пайдалана-тынын корсетеді. Жиынтык сураныс — ақшага шағылтан ондірілтен үлттык онімнің барлық элсменттеріне шаруашылық агенттердіц қоятын сүранысының біріктірілген көлемі. Жиынтык сураныс. Жиынтык сураныстың кисык сызыгы — бағаның жалпы дэрежесімен жөне өндірілген онімге (ЖҮО) халықтыц қоғамдық 
қажеттіліктер көлемінің арасындағы керісінше төуелділік. Жиынтык табыс — белгілі уақыт мерзімінде (әдетте 1 жыл) субъектінің табатын немесе алатын ақшаларының және басқа баталы-лықтардьщ (игіліктердің) сомасы. Жиынтык усыныс — ақшаға шағылған ондірілген үлттық онімнің барлық элементтері, үсыныстыц біріктірілген келемі. Жиынтык усыныс. Жиынтык усыныстың кисык сызыгы — баганың жалпы дэрежесімен жөне ондірілген жалпы өнімнің колемінің (ЖҮӨ) арасындаты тәуелділік. Жиынтык шыгындар - осы уақыт мерзімінде ЖҮӨ алу үшін эконо-микалык катынастар субъекттерінід шыгындарының сомасы. Жоснарланбаган инвестициялар — инвестициялардыц нақты көлемінің жоспарлантан көлемінен артыктыгы, откізу көлемінің ондіріс көлемінен артық болгандықтан тауар-материалдык қорлардың азайтуы. Жоспарлау — фирма кызметінің мақсаттарын, отан жетудіц басты багыттар мен қүралдарын белгілеу. Жумыскерлердің пайдага катысуы және жумыскерлік меншік -жүмыскерлердіц түпкі нәтижелерге ынтасын арттырута батытталтан жалакыны үйымдастыру жүйесі: еңбек стажына және басқа жағдайларға байланысты жалақыдан бөлек, оган үстеме ретінде, жүмыскелер пайда-ның, меншіктіц азды-көпті бөлітін алады. Жумые куші — адамныц омірлік тіршілігімен бірлесіп кеткен және оныц өте мацызды атрибутивтік ( ажыраспайтын) қасиеті болып табы-латын, еңбекке жеке-дара кабілеті. 27-2303 417 



Жумысқа қабілетті халық - жасы және денсаулық жағынан жүмыс істеуге қабілеттілердің барлығы. Жумыспен қамтылган халық — нарықтық қүрылымдарға бағдарла-нған институционалдық халықтың белігі. Жумыспен қамтылу деңгейі — жүмыспен қамтылган жүмыс күші санының пайызы. Жумыспен толық емес қамтылу — экономикада циклдык жүмыс-сыздықтың болуы. Жумыссыздар — белгілі күнге жүмысы болмағандар және жүмыс істеуші институционалдық халықтың бөлігі. Жумыссыздықтың деңгейі — өріс алып таралуының және үзақтыгы-ның көрсеткіштерімен сипатталады. Жумыссыздықтың табиги нормасы — еңбек жэне тауарлар нарық-тарының накты қүрылымдық сипаттамаларын көрсетеді: нарықтық жетімсіздіктерді, сүраныс пен үсыныстыц стохастикалық ауытқуларын, бос жүмыс орындарымен бар болып отырган жүмыс күші туралы ақпа-ратты, икемділіктің шыгындарын т.б. көрсетеді. Жумысты болудың контрактілік теориясы - неоклассикалық және кейнсшілдік көзкарастардың синтезіне негізделген концепция. Осы тео-рия бойынша жүмыскерлер мен кәсіпкерлер арасында келісім — "имплициттік контракт" пайда болады. Осы контракт жүзеге асырыла-ды. Бірақ, бүл оның занды келісім болуымен байланысты емес, оныц орындалуы екі жақка экономикальис, түртыдан пайдалы болганымен бай-ланысты. ЖҮӨ-нің дефляторы - бага индексі, тауарлар қоржынының нақты багасының базистік бағага қатынасы болып есептеледі, түтынушылық жоне инвестициялық тауарлар багаларының озгерістері есепке алынады. Жуктелген шыгындар — ресурстар алып пайдалануға жүмсалган ақша шыгындары; ресурстарды меншікті өндірісте пайдаланып, кәсіпкердің табыстан күр калуы (ол осылай табысын күрбан етеді). Жуктеу теориясы — австриялық мектептің баға күру теориясы, мәні — "бірінші дәрежелі" игіліктердің бағалыгының үлесі, бүны өндіруге колданылган "кейінгі дәрежелі" игіліктерге жүктеледі, осы жагдай тізбектелген жүктелу процесі болып табылады. 
418/ 



Заңды тулга - өзініц меншігінде, шаруашылық карамагында не-месе жедел баскаруында оқшауландырылган мулік болатын жэне осы мүліктермен езінің міндеттемелеріне жауап беретін үйым. Иемендену — мүлікті меңгерудіц пакты когамдык тосілі. Изокванта — өнімнің берілген осы колемін опдіруге қолдапылатын ресурстардың барлык мүмкін болатын үйлестірімді үштастыру вариант-тарын корсететін қисык сызык-Изокоста - қүндарды бірдей болатын, ондірістіц енбек жоне капи-талдык факторларыныц барлык үйлесімдерін корсететін кисык сызык. Икемді бага - сүраныс пен үсынысты тсцестіру үшін, еркін осіп немесе томендеп отыратын баға. Икемді емес багалар — нарыкта тепе-тендік ориауына эсер етпейтін, баяу озгеретін бағалар. Икемді емес сураныс — бағанын озгерісінен (пронснтпен есептеген-де) сүраныстың өзгерісініц аз болуы. Ике.мді емес усыныс — баганыц озгерісінеп, тауардыц үсынысының озгеруі томен болғаны. Икемді валюталық багам - сүраныстын жэне үсыныстың аракаты-насымен белгіленетін, валюта айырбасы бағамыныц жүйссі. Икемді еңбек нарыгы концепциясы — рсгламенттелінбсген (реттелуді кажет етпейтін) еңбек нарыгын, жүмыспен камтылудын икемді, фуи-кционалдык багыттан жекеленген және бейстандарттанған формалары-на көшудің кажеттілігін тілейтін концепция (жүмыспен ішінара, жеке-леген камтылу, толык емес жүмыс күні немесе аптасы, қыска мерзімді контрактар, үйге жүмыс алып істеу). Импорт — баска елдерден алынатын тауарлар мен кызметтердіц жиынтыгы. Импорттық сатып а/іудың нәтижесі — елдегі баганыц дэрежесімен осы елдің экспортының арасындагы керісінше байланыс. Инвестициялар - капитал корын толыктыру үшін кәсіпкерлер ала-тын тауарлардың қүны. Инвестициялау — пайдадан жэне баска табыстардаи жинакталган каражаттар есебінен қолданудагы капитал колемініц осуі. 4 1 9 / 



Инвестициялық банктер - багалы қағаздар эмиссиясын жасайтыи, фирмаларды үзак мерзімге несиелендіретін жэне экономиканың сала-ларын қаржыландыратын банктер. Инвестициялық компания - индивидуалдык инвесторлардың ақша күралдарын шогырландырып жэне оларда мемлекеттіц жэне жеке меншік корпорациялардыц акциялары мен облигацияларын орналасты-ратын каржы институттарыныц бф түрі. Индукция - жалпы ережелер мен принциптсрді айқыіщауга мүмкіндік беретін, жекеленген бөлек факторлардыц негізінде жүргізілетін, гылы-ми-зертгеу эдіеі. Инжиниринг - коммерциялык негізде жобалаудын алдында, жоба-лаудың кезінде, жобалаудан кейін инженерлік-конеультациялык кызмет кореететін сфера, осымен катар ноу-хау, лицензиялар, кейде кадрлар дайындайды, үсынады. Инновациялар (жаңартпалар) - тауарлар мен кызметтердегі, техно-логия мен өндіріс факторларындагы қандай болмасын өзгерістер, жаңа озгерімдер. Ииституционалдық емес халық - нарыктык емес күрылымдарға бағдарланбаған, ецбекке кабілетті халыктың болігі. Институционалдық-социологиялық мектеп - зерттеуініц негізгі объектісіне дамудыц әр түрлі кезеңіндегі нақты экономикалык жүйе-лер, экономикадағы ауыткулар, ҒТП жатады. Институционалдық халық ~ нарыктык емес күрылымдарға, яғни әскерге, полицияға, мемлекеттік аппаратка бағдарланған, ецбекке кабілетті халықтыц болігі. Институционализм - экономикалык ой-пікфлердің неоклассикалык багытына балама ретінде XX г. 20-30 жж. калыптаскан, осы замандагы экономикалык ой пікірлердіц бфеуі, бүнын басты ерекшелігі: әлеуметтік-экономикалык факторлардыц (институттардыц) барлык жинактарын осылар бір-бірімен озара байланысты жоне озара шарттасты деген негізде жэне тарихи контексте жүргізеді, сонымен катар экономикага қогам әлеуметтік бакылау жүргізуі керек деген идея түжырымдайды. Интенсивтік типтегі экономикалық осу - материалдык игіліктер мен кызметтердіц ондірісінін кенейуі, өндірістіц тікелей факторларыныц сапасын жетілдіру аркылы камтамасыз стіледі: прогрессивтік техноло-420 , 



гия қолдану арқылы, квалификациясы жәнс еңбек өнімділігі жоғары жумыс күшін қолдану арқылы. Инфляция - бағаныц осуі арқылы көрінетін, сүраиыс пен үсыныс-тыц және үлттық шаруашылыктыц басқа пропорцияларының (уйлесі-мінің) тепе-теңдікте еместігі. Инфляциялық алшақпіық - үлттық экономикадағы инвестицияға сүра-ныстың, инвестицияның үсынысынан артык шамасы. Инфляцияга қарсы саясат - инфляцияны темендетуге бағытталған мемлекеттік реттеу қүралдарының жиынтығы. Инфрақурылым - экономиканың кызмет етуініц шарттарын жасап отыратын, оның салаларының жиынтығы. Өндірістік (көлік, байланыс, 
қуатпен қамту т.б.) жөне елеуметтік (сервис, білім беру, денсаулық сақ-тау т.б.) болып бөлінеді. Ипотека - жылжымайтын мүліктің кепілдігіне берілетін, карыз алушыда калатын несие. Капитал - тауарлар мен қызметтер ондірісін үйымдастыру мақсат-пен пайдаланатын ақшалай сома. Капитал деп іскерлік операцияларды төлеуге колданылатын акшада түсініледі. Капитал - көсіпкерлік табыс екелетін акшаныц кандай болмасын сомасы. Капитал иіоты - шетелдік салымдар есебінен жасалатын ішкі ин-вестициялар. Капиталдың безінуі, капиталдың турақтамауы — экспроприяциядан, салык салу мен инфляцияның дәрежесінің жогары болуымен байланыс-ты болатын шығындардан қүтылуды коздеп, капиталды осы елден баска елге аудару. Капиталдың халыкаралык миграциясы - езінің меншік иесіне табыс окелетін каражаттарды шетелде орналастыру. Картель - монополистік пайда алу максатпен, баға, нарықты болісу, патенттермсн айырбас жүргізу туралы, өндірістің дербестігін сақтай оты-рып, мүшелері озара келісімге келетін монополияның нысаны. Кәдімгі акциялар - акционерлер жиналысында дауыс болу қүкын береді; бүндай акцияларға жыл аяғында АК жүмысыныц нотижесі бой-ынша түсетін табыстардан дивиденд толенеді. 
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Кәсіпкер - пайда табу мақсатпен жаңа технологиялар жэне когам-дык кажеттіліктерді камтамасыз етудің жаца әдістерін іздеумен байла-нысты экономикалык процестің белсенді мүшесі. Кәсіпкерлік - пайда алумен жеке табыс табуға бағытталган, азамат-тардың белсенді, шығармашылык дербес іс-эрекетгері. Кәсіпкерлік еркіндік — занды немесе жеке түлғалардың ресурстарын кандай болмасын сондай тауарларды өндіруге пайдалануга жэне тауарлар-ды кандай болмасын сондай нарыкта сатуга шектелмеген күқы болуы. Кэсіпкерлік табыс - карыз пайызы мен бюджеттік төлемдерге (са-лыктар және басқалар) шегерілген пайда. Кэсіпорнының ондіріс шыгындары - түтынылган өндірістік күрал-жабдыктарға жоне жалақы төлеуге жүмсалған кәсіпорынның акшалай шыгындары. Квазирента - кейбір ондіріс факторы үсынысының шектелуімен шарттастырылған табыс. Бүл салынған капиталға табыстармен және кысқа кезеңде ауыстырылмайтын, нетізті капиталга жасалтан инвести-цияларды колдауға және өтеуге жүмсалған шыгындардын арасындаты айырма. Кедейлік — халыктың бслгілі топтарының ең төменгі қажеттіліктерін канагаттандырудыц мүмкін болмауы. Кедейліктің шегі — түтынушы қоржынының ец төмен қүны. Кеден бажы — шекарадан отетін тауарларға салық, әкелім және әкетілім кеден баждарына бөлінеді. Кеден тарифі — тауарлардың тобына сәйкес жүйеленген кедендік баждарынын тізбесі. Кезеқніқ түбі — іскерлік, белсенділік кезеңнің ең төменгі нүктесі, төмен іскерлік белсенділіктің және жоғары деңгейлі жүмыссыздыктыц мерзімі. Кезеңнің шыңы — іскерлік белсенділіктің ең жоғарғы нүктесі, ондірістің табиғи деңгейіне тец немесе тец болуга жакын ондірістің ец жоғарғы деңгейі. Кейнсшілдік, неокейнсшілдік - казыналык, акша-несиелік саясаттыц жөне нарыктык механизмге белсенді эсер ететін баска шаралардың кең 422 У 



қолдануының арқасында экономикаға мемлекеттік реттеу жүргізудіц 
қажеттігі және маңыздылыгы туралы экономикалык ілім. Экономика-лык теорияның осы бағыты, баға салыстырмалы икемді емес, әр түрлі бернелік нарықтар жетілдірілмеген, нарықтық экономика езін-өзі реттемейді, сондыктан мемлекеттің араласуы кажет деп түжырымдайды. Кесімді жалақы - еңбек үшін төлем заттың бір данасына кслетін ж а л ақы г а ж ә н е ж ү м ы с ш ы е ң б е г і н і ң өн імд іл і г іне б а й л а н ы с т ы белгіленетін, жалақыны үйымдастыру жүйесі. Келісім жасауга қажет ақшага сураныс - айырбас күралы ретінде субъектердің оздерінде болғанын үнататын акшаның колемі; жасалған ЖҮӨ-нің келемінен және экономикадағы баганыц децгейінен тәуелді болады. Кемімелі (регрессивтік) салық - табыстыц өзгерісімен салыстырған-да керісінше өзгеретін салық. Кемімелі шекті табыстылық заңы - түтынушылардың тауарды түтын-ған сайын, оныц әрбір қосымша бірлігініц шекті пайдалылыгы кемитінін белгілейді. Кепілдікті бага - эдетте тепе-тендік нарыктык болатын, мемлекет белгілейтін, белгілі тауардың бағасының барынша темен деңгейі. Кеиіікпелі параметрлер - экономикалык циклдің шынына-түбіне жеткеннен кейін максимумга-минимумға жететін э к о н о м и к а л ы к корсеткіш. Классикалық мектеп - экономиканы озін-озі реттейтін жүйе деп 
қарайды, бүнда тепе-теңдік салыстырмалы бағалардыц еркін өзгеруі ар-кылы орнайды, ондіріс дәрежесі табиги факторлармен белгіленеді жөне ол ақша саясатына тәуелді болмайды. Клиринг - озара талаптар мен міндеттерді есепке алуга негізделетін, тауарлар мен кызметтер үшін колма-кол ақшасыз есеп айыру жүйесі. Коммандиттік серіктестік - жарнашылармен катар, акционерлік коғамды басқаратын коммандистер болатын, жеке косіпкерліктің фор-масы. Бүлар белгілі көлемде қоғамға капитал енгізген осы қоғамның мүшесі болып табылады. Осы жағдай бүларға табыс алуға мүмкіндік береді, бірақ олардыц қогамды басқаруға және қоғамның атынан екілеттік әрекеттермен айналысуға күкы болмайды. Коммандистердіц жауапкершілігі (үлескермен салыстырғанда айырмашылығы) толық бол-майды, оның көлемі салынган капиталдың көлемімен шектеледі. 423/ 



Коммерқиялық емес уйым — пайда тауып оны мүшелерінің арасында бөлуді мақсат етпейді. Коммерциялық қагаздар - белгілі пайызбсн ақшаларды қайтару міндеттсмесін алған корпорацияныц қолхаты. Коммерциялық қупия - ф и р м а н ы ң і с - ә р е к е т т е р і туралы мәліметтердіц таратылуы, оның мүдделеріне, ынталарына зиян келтіреді. Коммерциялық несие — тауарды сатқанда сатушы сатып алушыға толем мерзімін үзартады. Коммерциялық тэуекелділік - кәсіпкердің сатып алгап тауарларын жөне қызметтерін өткізуімен байланысты қауіптер. Коммерциялық уйым - қызметтердің негізгі мақсаты деп пайда та-буды көздейді. Конверсия - 1 ) өскери бағытталған кәсіпорынды азаматтыққа айнал-дыру; 2) ресурстарды әскери және азаматтық сфералар арасында қайта бөлу. Конгломераттық қосылу - технологиялық жағынан бір-бірімен бай-ланысты емес кәсіпорындардың бір басқару қүрылымында бірлесуі. Консалтинг - сатып алушылар мен сатушыларға кәсіпорындардын, фирмалардың, үйымдардыц, осының ішінде сыртқы экономикалык сфе-рада, экономикалык іс-эрекеттердің көптеген мәселелері туралы ақыл-кеңес беру кызметтері. Консорциум - ксйбір жобаларды бірлесіп орындау үшін, ірі шара-ларды каржыландыру үшін, қымбат объектінің қүрылысы бойынша бірнешс фирмалар, банктер, компаниялар арасында жасалған ерікті уақытша келісім. Консорциум жетекшісі — консорциумның жүмысын үйлестіріп оты-ратын жэне сатып алушылар, тапсырыс берушілер үшінші түлғалар ал-дында оның мүдделерін орындайтын фирма немесе үйым. Котрциклдік параметрлер - бүлардың динамикасы экономикалык циклдің ЖҮӨ-нің динамикасына карма-карсы болады: күлдырау кезінде осіп отырады, орлеуде томендейді. Концерн - енеркосіп сферасыіща көп тараған корпорациялардыц ны-саны, бүлар іс-әрекеттерге коп салалы талдау жүргізеді. Ерекшелігі: капи-4 2 4 / 



тал салымы саласында катал орталықтапған баскарудын косіпорындарыныц, бөлімшелердің, филиалдардыц ксң шаруашылык дсрбестігімсп үштасуы жэне баскарудын орталықсыздандырумсн үштасуы. Конъюнктураның узын толқындары — ҒТП-тің дамуымен байланыс-ты, елужылдык цикпдер. Кооператив — оздерініц мүшелері үшін белгілі косіпкерлік кыз-меттер атқару максаты болып т а б ы л а т ы н а д а м д а р д ы ц немесе кәсіпорындардыц ассоциациясы. Өнеркәсіпте жэне аграрлык ондірістс, кызметтер сферасында күрылады. Корпорация - кэсіпкерлік кызметті үйымдастырудыц кец тараған формасы, бүнда жалданып ецбек ететін жогаргы дорсжелі маманданган баскарушылар кәсіпорынының баскарушылык кызметтеріп аткарады. Колеқкелі экономика - зацға карсы келетін немесе табыс толеуден кашу максатымен, кәсіпорындарының, жеке түлгалардын айналысатын экономикалык іс-әрекеттері. Корсетулі табыс — акшалай бағаланған жиынтык табыстыц колемі. Купон - процент несмесе дивиденд түріндс табыс алуга мүмкіндік беретін, кесіп алынған талон формасындагы бағалы кагаздыц болігі. Кункоріс минимумы (кункорістің ең томен деңгейі) — ец төменгі күнкоріс деңгейін үстап түруға кажет табыстьгц дорежесі. Тауарлар енгізілетін түтынушылык қоржыны аркылы есептеледі. Кутімдер — болашактагы шаруашылык коныонктураны шаруа-шылык субъектерініц бағалауы. Кіру тосқауылының багасы — нарыкка жаца сатушылар келуіне тос-кауыл жасауды коздеп, монополиялардыц (олигополиялардыц) томен бага белгілеуі. Казына - (түрік. акша сактайтын орын, койма) - 1) мемлекеттіц 
қ а р ж ы ресурстары, мемлекетт ік о р т а л ы к т а н г а н каржы кез і ; 2) корольдердіц, патшалардыц, монастырлердің акшаларыныц қоймасы. Казыналык билет — тіркелгсн табыс алута мүмкіндік берітін қазына-шылык шыгаратын мемлекетгік орта және үзак мерзімді багалы қагаздар. Казыналык саясат — экоиомикага эсер ету максатымен, салык салу жоне мемлекеттік шыгындар қү р ы л ы м ы н реттеу салымдарында жүргізілетін саясат. 4 2 5 / 



Казыналық саясат дискрецияшқ - ЖҮӨ-нің нақты колемінде жүмыс-пен қамтылуга, инфляцияға жэне экономикалык осуге эсер ету мақса-тымсн, салық салуды және мемлекттік шығындарды мемлекеттің сана-лы реттеуі. 
Қазыналық федерализм принципі — каржы жүйесінін жекслеген бу-ындарының арасындағы кызметтерді айкын ажырату. 
Қайта жекеиіелендіру - бүрын мемлекет меншігіне айналдырылган (национализацияланган) кәсіпорындарының мүліктерін кайта жеке меншікке айналдыру. 
Қайтымсыз (қайтпайтын) шыгындар - іс-әрекет ету тоқталғанда (жойылғанда) кайтып келмейтін жөне одан қүтылуға болмайтын түрак-ты шыгындар көлемі. Калыпты пайда — таңцап алған бағыттағы іс-әрекеттерді колдануға жеткілікті болатын көсіпкердіц сыйакысы. Калыпты тауарлар - табыс өскенде сүранысы осетін тауар. "Қара базар" - тауарлар мен кызметтер айналымы заңсыз жүретін, бага заңмен белгіленген деңгейден жогары қойылатын нарық. 
Қаржы - ақша күралдарыныц корларын (каржы ресурстарын) болу жэне пайдалану туралы катынастар жүйесі. 
Қаржы биржасы - қагаз активтері (багалы қағаздар, акша). Каржы делдалы - каржыларды жинайтын жоне акционировать ететін жоне оларды карыз алушыга беретін институт. Каржы дурлікпесі - бүның көрінісі: 1) банкке салым жасагандар акша-сын дерсу кайтарып бер деп тілейді; 2) биржада багалы кагаздардың иелері бүлардан қүтылуга тырысады. Каржы жуйесі - каржылық катынастар мен институттардың жиын-тыгы. Каржы іиектеулері - ондірістік тауарларды сатып алуга, таратуга болатын күралдардыц ец жогаргы шамасы. Каржылық менеджмент — фирманыц каржы күралдарыпыц қалып-тасуын, табыстардың ен жогары жэне шыгындардыц ен томен болуын камтамасыз ететін косалкы жүйе. 426 / 



Қаржылық механизм — саяси, экономикалык жоне әлеумсттік сфс-раларда коптеген кызметтер аткаруға кажет ақш а к ү р а л д а р ы н мемлекеггің күруы жэне пайдалануы. 
Қаржылық-онеркәсіптік топтар — өнеркәсіптік кэсіпорындардан, банк-терден, сауда үйлерінен, күрылыс фирмаларынан, сактандыру компания-лардан түратын бірлестіктіц немесе ассоциациялардыц формасы. 
Қогамдық жэне діни уйымдар — рухани немесе баска материалдык кажеттіліктерді қанагаттандыру үшін азаматтардыц, олардын ортак мүдделері негізінде, еркін бірігуі. 
Қогамның ондіргіиі куиітері — белгілі ептілік пен тәжірибесі бола-тын адамдар жэне ендфіс күрал жабдыктары. 
Қолдагы табыс (ҚТ) — салыктар төлснгеннен кейін халықтың оз үйғарымымен жүмсай алатын табысыныц келемі. 
Қор — әлеуметтік, кайырымдылық, модени, білімділік немесе бас-ка максаттары болатын ерікті мүліктік, жарна негізінде күрылған, ком-мерциялык смес үйым. 
Қор биржасы — сауданы үйымдастыру кызметін баска кызметпен коспай, жеке атқаратын багалы кағаздар нарығындагы сауданы үйымдас-тырушы үйым. 
Қос салық салу - алдымен салык кәсіпорынның пайдасына (табыс-

қа) салынады, содан кейін осыдан толенетін дивидсндтерге (жеке табыс-ка) салық түрінде салынады. 
Қосылган қун — материалдык шыгындар жасамаіі жэне амортизация-сыз жасалган жобалардың күны. 
Қосылган қунга салынатын салық — ондіріс процссінде жасалған қүн осімінің белгілі болігін бюджетке алу. 
Қосыміиа жауапкершілік жуктелген қогам - бүндай коғамныц мүшелері жауапкершілікті барлыгына ортак, оздерініц салымдар күны-ның еселік колемінде тартады. 
Қосымиіа қун - жалдамалы жүмысшының, оның жүмыс күшініц күнынан артық жасаған күны, ондірістік күрал-жабдыктардың меншік иесіне түседі. 
Қунның еңбек теориясы - қүн теориясының шығындык варианты-ның біреуі, бүған сәйкес, тауардың бағалылығы жүмсалған ецбектің белгілі санымен белгіленеді. 427/ 



Қунның шамасы - тауарды өндіруге қажет еңбектің колемі. 
Қүрылтайшылық пайда - акциялардың сату бағасымен және жарғы-лық капитал көлемінің айырмасы түрінде, ашық акционерлік коғамы-ның қүрылтайшыларының алатын табысы. 
Қурылымдық жүмыссыздық - э к о н о м и к а д а ғ ы к ү р ы л ы м д ы к өзгерістсрдің нәтижесіндс, бос жүмыс орындары мен жүмыссыздар ара-сындағы кәсіптік-біліктілік және аумақтык сәйксссіздікпсн жаратылған жүмыссыздык-Күрылымдық жылжу - экономиканын салалық немесе регионал-дық күрылымыныц озгеруі. 
Қүрылымдық қайта қүру - ғылыми-техникалык прогрестің талабы-на сойкес экономиканын күрылымының озгеру процесі. 
Қурьиымдық озгерістер - экономиканыц салалық немесе регионал-дык күрылымының озгеруі. Кызметтер - белгілі багалылығы болатын материалдык емес игілік: дорігерлер, заңгсрлер, банкілер, каржылық компаниялар т.б. корсететін кызметтер тауарлық , сипатта болады. Кысқа мерзімді кезең - ондірісте колданылатын машиналар мен жабдықтардыц, өзінің күрылыстарының жалпы колемін фирма озгерте алмайтын уакыт мерзімі. Лаффердің қисық сызыгы - бүл мындай зандылыкты дәлелдейді: са-лықтардыд молшерлемесі оскенде табыстыц бюджетке түсімі салык са-л ы м ы н ы ң кейб ір с ы н и дөрежес іне дей ін ж ү р і п отырады; кейін кәсіпкерлікке белсенділік томсндейді, ал осы жағдай бюджетке түсімніц азая беруіне оксліп соғады. Лизинг - несиенің бф формасы, бүнда меншік объекті үзак мерзімдік арендаға беріледі, соцынан ол сатып алынады немесе кайтарылады. Лицензия -. 1) белгілі іс-ерекетпен айналысуға рүксат беретін күжат; 2) онер табысын (патентпен корғалған), техникалык білімдерді, тожірибені, сауда таңбасын гіайдалануға рүксат беріледі. Логистика - тауарлық-материалдык заттардын ондірісінін, тасымал-дануының, сақталуыныц жоне откізілуінің кешендік жүйесі. Локаут - косіподағын күруға жол бермеу мақсатпен, косіпорыннын уақытша жабылуы немесе онын кызметін токтатуы. 428 , 



Лоренцтің қисық сызыгы — халыктыи топтарьгна сәйкес, табыстар-дын бөлінуін көрсететін кисык сызығы. Маклер - биржада момілеге келу үшін делдалдыкпен айналысатын, 
қор (сауда) биржасының мүшесі, опсрацияларды клисігттің есебінен жәнс соның тапсыруы бойынша жүргізеді. Макроэкономика — экономиканы түтастык дсп немесе онын негізгі күрамдастары деп зерттейтін экономикалык теорияНыц болімі. Макроэкономикалык саясат — үлттык шаруашылыктыц негізгі моселелерін шешуге бағытталған мемлексттіц экономикалык саясаты. Маржа — банк алатын жоне төлейтін банк пайыздары сомалары-ныц айырмасы болып табылатын банк пайдасы; сатып алушы жарнасы-ныц бірінші толемі ретінде төлейтін акция қүнының ей томенгі пайы-зы. Маржинализм, маржиналдық экономикалык теории — микро жоне макродәрсжеде шекті экономикалык шамаларды озара байланысты күбы-лыстар деп зерттеудіц негізінде жататып идеялардыц жоне коицепция-лардыц қорытындысы. Маркетинг — нақты және болашактагы кажеттіліктсрдіц калыпта-суын зерттеуге негізделген, онімніц оидірісі меи откізілуіи кешснді ғылы-ми бағалау. Материалдык тозу - негізгі капиталдын түтыну касиеттері меп күны-ның жойылуы. Маусымдык ауыткулар - маусым ауысканда іскерлік белсенділіктіц озгерістері. Маусымдык жумыссыздык — белгілі салымдарда ондіріс колсмінін маусымдык ауыткуларымен шарттастырылган жүмыссыздык. Мемлекет иелігінен алу - мемлекеттік меншіктегі мүлікгі баска меншікке айналдыру: муниципалдыкка, жекеге, үжымдыкка, коопера-тивтікке, акционерлікке, аралас меншікке. Мемлекеттік борьии — мемлекеттің оз халкына. шетел мсмлекет-теріне, үйымдарына, адамдарына карызы. Мемлекеттік борьаи, сырткы - шетел мемлекеттсріне, үйымдары-на, жеке адамдарына елдің беретін қарызы. 
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Мемлекеттік борыиітыц отеуін толеу — уақыты жеткеннен соң, мсмлексттің борыштык бағалы қағаздарын өтеу арқылы, мсмлсксттік борыштың көлсмін қысқарту. Мемлекеттік борыш, ішкі — мемлекеттің ез халқыма қарызы. Мемлекеттік бюджет — бүл мемлексттік аппарат, қарулы күштср үшін қажстгі әлеуметтік-экономикалық қызметгер атқаруга бағытталған, ел үкіметінің ақша ресурстарының орталықтанған қоры. Мемлекеттік жинақ ақша - мемлекеттік табыстардың артып кетуі, бюджеттік сальдоның оң шамалы айырмасы. Мемлекеттік котере сатып а.чу — федералдық жөне жергілікті үкімет орындарының тауарлар жопе қызметтер, өндірістік ресурстар сатып алуға жүмсайтын шыгындары. Мемлекеттік қаржылар — мемлекеттік бюджетті және орталықтан-дырылған бюджеттен тыс қорларды қалыптастыру жэне пайдалану ту-ралы қаржылық қатынастар. Мемлекет меншігіне айналдыру (национализация) — осыдан бүрын ж е к е л е г е н и е м е н д е н у ш і л е р д е б о л ғ а н э к о н о м и к а л ы к с а л а с ы н а мемлекеттік бакылау орнату. Мемлекеттік несие — халыктан және басқа субъектерден мемлекет алатын акша күралдарынын қарызы; мемлекеттік карыз , максатты пай-ызсыз карыздар, казыналық міндеттемелер түрінде рәсімделеді. Мемлекеттік сектор — толығымен мемлекеттік үкіметтік күралым-дардың меншігіндегі жөне баскаруындағы ел экономикасыныц болігі. Мемлекеттік шыгындар — тауарлар мен кызметтерге, олеуметтік, оскери, окімшілік жоне басқа багдарламаларды каржылапдыруға мем-лекет жүмсайтын шыгындар. Мемлекеттік шыгындар мультипликаторы — осімініц нәтижесінде тауарлар мен кызметтер сатып алуға жүмсалған мемлекет шыгындары, ЖҮӨ-нің өсімінің коэффициенті. Менеджмент — нарыктык экономика жагдайында кәсіпорынды бас-кару нысаны, менеджменттің пегізгі кызметтері — шешім кабылдау жоне оны орындау. Меншік — алдымен өндірістің күрал-жабдыктарын, заттарын ием-дену туралы адамдар арасындагы катынастар. 430/ 



Меншікті капитал - фирманың меншік иелсрініц капиталы, фир-манын активтері мен міндеттемелерініц айырымына тец. Мерзімдік жалакы - сагаттық мөлшерлсмсге жөнс жүмысшы еңбегінің онімділігіне байланысты белгіленстін жалақыны үйымдасты-ру жүйесі. Мерзімдік сальщ - банктерте немесс басқа депозиттік мекемеге жа-салынатын процент әкелетін салым. Келісім-шартта корсетілтен мерзімнсн кейін, осы салымды немесе осыныц бір болігін процентіп жогалтпай қайтарып алуга болады. Мерзімсіз салым акша — мерзімі корсетілмеген, коммерциялык, банкіге салынган ақша жоне ағымдағы шот. Меркантилизм - экономикалык ой-пікірдіц бағыты (XVI-XVIII ғғ.), бүның окілдері елдіц байлығыи ақша деп түсініп, оны экономикалык өсудің мацызды күралы деп қараған, ал байлыктыц көзі деп сырткы сауданы есептеген. Осы бағыттыц басты ерекшелігі - мемлекеттін эко-номикалык саясатынын протекционистік идеяларын насихаттау болып табылады, яғни оның шаруашылык жүйеге катынасуының кажеттілігіи дәлелдейді. Микроэкономика — экономиканыц жекелеген бірліктсрін, болшектерін зерттеу, бунда нарыктык процестерге негізгі назар аударылады. Монетаризм — экономикалык түрактандыру саясатын орындауда, оның кызмет етуі мен дамуында, айналымдағы акшаныц массасы шешуші рөл атқарады. Монополдык бага - берілген сүраныс жағдайында монополиялардың белгілі онім колемін откізе алатын ец жоғарғы бага. Монополдык пайда — монополдык багамен ондіріс шыгындарынын айырымы. Монополдык рента ~ тауарларды монополдык багамен сатқанда пайда болатын косымша табыс. Монополист — кейбір тауардың үсынысының елеулі колеміне бакы-лау жүргізетін сатушы. Монополисты бэсеке — жаца сатушылардыц келіп кіруіне мүмкіндігі бар нарыкта сараланган тауарлар үсынып сатушылар бір-бірімен босе-келес болады. 431/ 



Монополия - кейбір өнімді сатуга немесе кейбір іс-әрекстпен айна-лысуға айрықша күкыкты болу. Монополияга қарсы заңдар - монополиялардыц практикасы және олардыц күштерінің өсуіне тыйым салатын зандар. Монополиялдық билік - тауар багасына эсер етуге және нарықта озінін шарттарын орындауға қабілетті болу, бүл өнімнің осы түрі ондірісінің жоне оны откізудің елеулі болігін шогырландыру арқылы жүзегс асырылады. Монополиясыздандыру - нарықта өзінің шарттарын орындауға можбүр ететін мемлексттік немесе басқа монополияларды жою. Монопсония - нарықтық қүрылымныц типі, бүнда белгілі тауарды тек жалгыз сатып алушыныц монополиясы болады. Моралъдық (сапалык)тозу - ҒТП осерімен күрал-жабдыктардың ескіруі. Мультипликатор - көбейткіш, мультипликациялык эффект (нәти-же, эсер) тудыратын ор түрлі озара байланыстарды сипаттап белгілеуде экономикалык теорияда қолданылатын категория. Демек, кейнсшілер мультипликатор деп, табыстардың өзгерістерінің инвестициялардың озгерістеріне тоуелділігін сипаттайтын коэффициент түсініледі. Мулынипликацияық тиімділік - дербес шығындардыц бастапқы өсімінен ҮТ-ыц артық молшерде осуі. Міндетті резервтер нормасы - коммерциялык банктер міндетті түрде резсрвте сактайтын дспозиттердіц болігі. Нақты жалакы - ақшалай жалакының сатып алуға жарамдылығы, атаулы жалакыга сатып алуға болатын тауарлар мен қызметтердіц саны! Накты инвестициялар - инвестицияпың пакты көлемі, жоспарлан-ған жоне жоспарланбаган инвестициялардыц сомасына тец. Пакты табыс - акшалай атаулы табыска сатып алуга болатын тау-арлар мен кызметтердіц сомасы. Накты экономикалык осу - базистік кезсцдегі инфляцияның осім каркынына сәйкес түзету жүргізілгсп баганыц нсгізіндс айкындалған экономикалык осу. 
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Нарық — тауар болып табылатын онімдермен айырбас жүргізудіц экономикалык нысаны, бунда өндірушілер мен түтынушылар, сатушы-лар жэне сатып алушылар түрлерін алады. Нарықтық жуйе - жекелеген ресурстарды оптималды пайдалануды камтамасыз ететін нарықтар арасындаты байланыстар жүйесі. Нарықтық инфрақурылым — нарыктың барлык түрлерін кызмет еткізетін мекемелер жиынтыты: аукциондар, жәрмеңкелер, биржалар (тауар және қор), сауда үйлері, сауда палатасы, жүмыспен камту кызметтері жэне т.б. Нарыктык қуры.іым - нарыктағы сатып алушылар мен сатушылар-дың саны, сатып алынатын жэне сатылатын тауарлардың көлеміндегі олардыц үлесі, нарыктар мен бағаларды бакылау децгейі. Нарыктык менеджмент — нарыкка бағытталған фирманын ком-мерциялык әрекеттерін баскару. Нарыктык саясат — монополия мен косіподактарының нарыкка эсерін азайтута бағытталтан мемлекеттік саясат. Нарықты саралау — тауарға бірегей емес тілек коятын, осы тауарды түтынушыларды жекелеген топтарга болу. Нарықтың сегменті - белгілі жалпы көрсеткіштер негізінде күрыл-ған нарықтың болігі, түтынушылар , өнімдер немесе косіпорындарыныц топтары. Нарықтық тепе-теңдік — тауардыц үсынысы сүранысымен сәйкес болганда және нарықтык баганы озгерту тенденциясы жоқ болганда байкалады. Нарықтық экономика — шаруашылык шешімдерді әрбір экономи-калык агенттер дербес қабылдайтын халык шаруашылыгын үйымдасты-ру жүйесі , еркін кәс іпкерлікке , бәсекелест ікке , жеке меншікке негізделеді. Натуралдық шаруашылык ~ экономиканы үйымдастырудың жабайы нысаны, әркайсысы меншікті ондіріс ресурстарына сүйенетін және емірге кажеттердің барлыгымен өзін-озі камтамасыз ететін, жекелеген дербес шаруашылықтардан түрады. Негізгі корларга инвестициялар — болашак өндіріс үшін кәсіпорын-дарының гимараттар, күрал-жабдыктар сатып алуы, жаңа қүрылысқа каражат жүмсауы. 28-2303 433 



Негізгі уқсастық ҮЕЖ -ЖҮӨ - түтыну көлемінің, жалпы жеке ішкі инвестициялардың, мемлекеттік көтере сатып алудың жэне таза экспорт-тьщ сомасына тең болады. Неоклассикалық синтез - классикалык саяси экономия ашкан шын-дықтардың жэне табыстар калыптасуының осы замандағы теориялары-ның синтезін белгілеу үшін қолданатын, П. Самуэльсон енгізгсн тер-мин; экономикалык одебиеттегі осы терминнің кең деңгейлі мағынасы осы күнде экономикалык ғылымда жаңа әмбебап доктринаның калып-тасуын дәлелдейді. Неоклассикалық теория — осы замандағы экономикалык ой-пікірлер бағыттарының біреуі, XIX ғ. 90-шы жылдары калыптаскан экономика-лык либерализм мен "таза теория" идеялары негізінде жэне маржинал-дық (шекті) корсеткіштер мен макроэкономикалык зерттеулер принциптерінің жүйелік талдануы негізінде пайда болған. Классикалык саяси экономияга балама болып табылады. XX г. 30-шы жж. "неоклассиктердің" теоретикалық-методологиялық максаттарын макро-экономикалык зерттеулермен жэне әлеуметтік бағытталумен, экономи-каны мемлекеттік реттеу мәселесімен толыктырады. Неолиберализм - кәсіпкерлердің еркін (таза) босекеге жету прин-циптерінің нарыктыц жэне экономикалык либерализмнің басқа да элементтері еркіндігінің принциптері негізіңде, шаруашылык процес-терге мемлекеттік реттеу жүргізудің экономикалык концепциясы, зко-номиканы мемлекеттік реттеудің кейнстік концепциясынын баламасы. Несие (сгесіо-сенемін) — несие қорының козғалысы туралы несиелер мен борышкер арасында қалыптасқан катынастар капиталдыц ботен кәсіпорынында айналымын талап ететін мэміле. Несие қоры - уақытша бос күралдардың (қайтарымдылық шартта-ры бойынша) калыптасуымен жене пайдалануымен байланысты, орта-лықтанган ақша қорының болшегі. Несие — лизинг — несиенің ақшасыз нысаны, пайдалануга машина-лар, жабдықтар жене баска материалдық қүралдар берілетін жалгерліктіц нысаны, лизингке алынған қүралдардың қүны кейін біртіндеп толенеді. Несиелік мәмііе — төлемі кейінге калдырылған сатып алу-сату. Несиелік механизм - ондіргіш күштердің дамуыныц берілген дэрежесіне парапар, несиелік қатынастардың осы немесе баска үйым-дастыру нысанында корінетін, несиелік корға меншіктің жүзеге асыры-луыныц экономикалык механизмі. 434 , 



Несиелік ресурстар нарыгы - несие қоры сатып алу-сату объектісі болатын тауар-ақша қатынастарыныц ерекше сферасы. Несиелік реттеу принципі - өндіріс процесі несиеден тәуелді екенін жорамалдайды. HoMUHajidbiK жалақы — жүмыскерге төленген ақша сомасы. Номиналдық табыс - ақшамен бағаланатын жиынтык табыстың көлемі. Нормативтік жономикалық теория — экономикалык процестерді, 
қүбылыстарды зерттеп түсіндіріп қоймай, алдымен экономикалык сая-сатгы, қажетті орекеттерді рационалдык шешімдерді қабылдаута кабілетгі экономикалык теорияныц болігі, нормативтік экономикалык теория 
қалыптасып келе жаткан экономикалык ситуацията кандай шаралар, әрекеттер жүргізу қажет скені туралы үкіметке, косіпорындар мен фир-малардың басқарушыларына накты ұсыныстар жолдауы кажет. Ноу-хау - кәсіпкерлік қызметтің тиімділігі туралы технологиялық, үйымдастырушылык, коммерциялык білімдердід жиынтыты. Нувориш — саяси немесе экономикалык дагдарыстар кезінде алып-сату аркылы байыған жаңа байлар. Облигация - үсынушыга арналған қарыз алушыныц борышкорлық міндеттемесі болып табылатын қүнды кағаздардың түрі, ол несие берушіге шарттасқан уақытта облигацияныц көрсетулі қүнының кайта-рылуына жоне қатал бекітілген немесе өзгеріп түратын мөлшерлеме бойынша пайыз түрінде түракты (жылына бф немесе екі рет) табыс алуы-на кепілдік береді. Озық параметрлер - циклдің шыцга (түпке) жетуініц алдында мак-симумға (минимумға) жететін экономикалык көрсеткіштер. Олигополия - бірнеше ірі фирмалар үстемдік ететін нарык-Олигопсония — белгілі тауардың сатып алушылар тобы болатын, на-рыктык күрылымның типі. Оңтайлы болжаулар теориясы - осы теория бойынша экономика-лык конъюнктура туралы өздерінің күтімдерін шаруашылык субъектері бастан кешксн тәжірибеге сүйене отырып калыптастырады, олардьщ 
қарамагында қажетті ақпарат болады жоне олар сол акпаратты талдап, дурыс корытынды шыгара алады. 
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Оцтайяы кутімдер — шаруашылык субъектердің оңтайлы бағалауы барлык ақпараттарды үтымды колданудыц негізінде калыптасады, ал-дымен болашактағы экономикалык саясат белгіленеді. Опцион — болашақта мәміле жүргізуге күқық алу. Орнын басуэсері — айырмасыздық кисык сызығының бір нүктесінен басқасына ауысумен жоне салыстырмалы баға езгеруімсн байланысты, түтынудың көлемі мен күрылымының өзгеруі. Орталык банк — елдің басты эмиссиялык орталыгы, коммерциялық банктерге қызмет көрсетеді, үкімет бағдарламаларын қамтамасыз етеді, каржы нарығына бақылау жүргізеді. Орташа шыгындар - өнімніц бірлігін шығаруга есептелген жиын-тык шығындар. Өзара басқыншылық — орталық банкінің валюта бағамының белгілі деңгейіне жету немесе оны қолдау максатпен жүргізетін ерекеттері. Өзгермелі шыгындар — жалпы шамасы берілген уакыт кезеңінде ондіріс пен өткізудіц колемінен тікелей төуелді болатын шығындар. Өздігінен турактандыргыштар — үлтгық өндірістің, ТҮӨ көлемінің озгеруімен байланысты, автоматты түрде өзгеріп түратьш экономикалык категориялар (мысалы салыктар, трансфертгік төлемдер). Ондіруиіініц утысы — тауардыц нарықтык бағасымен жэне осы тау-ардың косымша бірлігін өндіруге өндіруші ынталы болатын, барынша томен бағаның, айырымы. Ондіріс — коғам дамуына қажет материалдык игіліктер мен кызмет-тер жасау мақсатпен табиғат заттарына адамның эсер етуі. Өндіріс онімі — ендіріс факторларын пайдаланғаннан келген нотиже. Ондіріс факторлары - табиғи, өндірістік ресурстар, адам ресурста-ры, капитал жэне кэсіпкерлік, үйымдастыру - осылардың жиынтығы. Ондіріс факторларының нарыгы - бүл шаруашылык іс-әрекет жүргізуге кажет өте маңызды ресурстар топтарыныц тауарлық айналыс сферасы, демек жердіц, табиғи казбалар мен ресурстардын, шикізат пен материал-дардын, еңбек рееурстарынын, күрделі-техникалык ресурстардын. 
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Өндірісті әртараптандыру (диверсификация) — бірнеше бір-бірімен байланысы жоқ ендіріс түрлерінің бірдей дамуы, өндірілетін тауардың сүрыпталымының (ассортиментінің, түр-түрінің) көбеюі. Өндірістік берне (функция) — ендіріс көлемініц ең жоғарғы мүмкііщігімен, берілген өіщірістік ресурстар жиынтытының қатынасы. Өндірістік кооператив - жекеленген еңбекке және біріктірілген үлес жарнасына негізделген, бірлесіп өндірістік немесе басқа қызмет атқару үшін қүрылган азаматтардың ерікті бірлестігі. Өндірістік күрал-жабдыктар — барлық еңбек қүралдары мен затта-рының жиынтығы. Өндірістік мүмкіндіктердің ауытқымасы — елдің н е м е с е кәсіпорынның ресурстарын толық пайдаланганда, әр түрлі өнімдердің өндіріс көлемінің мүмкін болатын үштастырылуын корсететін қисық сызық. Өндірістік тәуекелділік — онімдер мен қызметтерді ондіру және откізумен байланысты қатер-қауіп. Өндірістік тепе-теңдік — ондірістің қандайы болмасын, оның пай-даны оте жоғары ету мақсатына жеткендегі жатдайы. ^Өндірістік шыгындар теориясы — қүн теориясын шыгындық теория деп түсінудің біреуі, осыган сойкес тауардың бағалылыгы, оны ондіру үшін жүмсалтан ондіріс факторларыныц (еңбек, капитал жоне жер) шығындарымен белгіленеді. Өндірістің жеке факторлары — біріккен еңбектің ондіртіш күші, индивидуалдык жүмыс кушінің белгілі кооперациясы, ятни белгілі коғам-дық-курамдастырылған нысандаты жиынтык жүмыс күші. Өндірістің масштабынан үнемдеу — өнімнің өте коп масштабта ондірілген нотижесінде бірлігінің үлестік шытыныныц томсндеуі. Өндірістіқ тиімділігі - өндіріс көлемінің ресурстарына катынасы, берілтен онім колемін ондіруте ед томен шығындар жүмсалганын корсете ді. 437/ 



Өндірісті уйымдастыру - өндірістің барлық факторларының келісімді кызмет етуін қамтамасыз ету, олардың үйлесімді арақатына-сын, олардың бірін-біріие алмастыруын қамтамсыз ету. Өнім - бір нәрсеге айырбасталып алынатын тауар немесе кызмет. Екі қасиеті болады: түтыну қүны және қүны. Өншділіктщ кему заңы - бір ресурс шығыны өсіп басқа ресурстар мен технологиялар озгермесе, онда келетін шекті өнім аз болады. Онімді саралау - ерекше касиеттеріне байланысты пайда болатын, бәсекелес тауарлардың бір-бірімен алмаса алатын дәрежесі және тауар-лардыц осы түрлеріне сатып алушыныц а р т ы к ш ы л ық білдіруіне мүмкіндік беру, тауардың немесе қызметтердің монді касиеті сатып алу-шы үшін накты немесе елес түрлі болуы мумкін. Өнімнің тутыну қуны - заттың пайдалылығы, оның адамның кажеттілігін камтамасыз етуге кабілеттілігі. Өршімелі инфляция - инфляцияның жылдык қарқыны 100 процент-тен артып кететін кезен. Әскелең қайтарым - ресурстың шекті онімін өсіру, оныц пайдала-ну колемінің оскенінде. Өтемпаздыққа артықшьмық беру - капиталды акша нысанында үстау-ды калау. Өтімді еместік - колма-кол акшаға немесе баска толем күралда-рына тез айналу кабілеттерінің болмауы. Өтімдиік - активтің ақшаға айналымдык кабілеті, сатып алу жа-рамдылыгын жоғалтпай акшалар мен заттардьтң тез және жеңіл акшага айналуы. Өтімділік тузагы - акша массасының барлык осімін колма-кол акша ретінде қолданғанда (бул жагдай әдетте проценттік мелшсрлеме томен болганда орын алады) экономикада туатын жагдай. Паблик рилейшнз - 1) жүртшылыктармен байланысты баскару жүйесі; 2) акиқат жэне жсдел информация негізінде іскерлік имидж жа-саудың өнері және ғылымы; 3) имидж жасаумен айналысатын және окімшілік үкіметпен, прессамен, жүртшылыкпен байланысын колдап отыратын арнаулы кызмет. Пайда - тауардыц сату багасы мен ондіріс шыгындарынын айырмасы. 438 , 



Пайдалылык — адамның қандай болмасын кажеттілігін қанағаттан-дыратын қабілет. Парето - оцтайлы болу - ресурстарды қайта бөлудіц кандайы бол-масын, шаруашылык процесінің мүшелерінің біреуініц жағдайын, бас-
қалардың жағдайын төмендетпей жаксартуға болмайтын болғандағы эко-номикалык жүйенің жай-күйі. Патент - белгілі жылдар бойы жаца тауарды не месс идеяны пайда-лануға монополияныц болуы. Паушалдік төлем - күтіліп отырған тиімділікті жоне пайданы алдын ала бағалау аркылы, түракты сомадағы тіркелген төлеудіц жалғыз гана төленімі немесе оны бөліп-бөліп толеу формасы. Позитивтік экономикалык теория — экономикалык ақикатты, күбы-лыстарды, процестерді зерттейтін және түсіндірстін, олардың арасын-дағы байланыстарды, катынастарды ашып белгілейтін экономикалык теорияның болігі. Протекционизм (лат. «Protectio» — пана, қорған, таса) — 1) оз елініц ішкі нарыгын шетел тауарларынан қорғауға максатты бағытталған, мемлекеттің экономикалык саясаты. Осындай саясаттың міндеті: үлттык экономиканың дамуын колдау жэне елге тауарларды экелуге жогары баж белгілеу аркылы, немесе тауарлардың океліміне тыйым салу аркылы, үлтгык экономиканы коргау; 2) корганшылык. Процент молшерлемесі - акша жэне капиталды колдану бағасы. Акша капиталы окелетін табыс. Проценттіц накты молиіерлемесі — инфляциянын осім каркынына с о й к е с түзету жүрг і з ілген , п р о ц е н т т і ц а гымды ( н о м и н а л д ы к ) мөлшерлемесі. Проценттіц номиналдык молиіерлемесі — инфляцияны есепке алмай, агымды багамен корсетілген проценттің мөлшерлемесі. Проциклдік параметрлер - экономикалык цикл бойы бүлардын ди-намикасы ЖҮО-нің динамикасымен тура келіп үйлеседі: орлеу фазасында оседі, қүлдырау фазасында томендейді. Рационалдык кутімдер - барлык информацияны, алдымен болашак экономикалык саясат туралы, оптималды пайдалану негізінде калыпта-сатын, рационалды шаруашылык субъектерінің багалауы. 439/ 



Рационалдық күтімдер теориясы - бүл теория бойынша, шаруашы-лык субъектері экономикалык конъюнктура туралы өздерінің күтімдерін, осының алдындағы тәжірибесіне сүйене отырып калыптастырады. Олар-дың қарамағында қажетті информация толық болады жэне олар тадцау-дан дүрыс қорытынды жасай алады. Ревальвация - үлттық акша бірлігінің бағамын заңмен көтеру. Резидент - эконом.: шетел мемлекетінде түракты түратын, кейбір елдің азаматы (фирмасы). "Рейганомика" - инфляцияны төмендетуге және жүмыссыздыкты кысқартуға (ЖҮӨ-нің үеыныеын өсіруге бағытталған) АҚШ президенті Р. Рейганныц жүргізген саясаты. Рекламация - келісімдердіц шарттарын немесе тауардың сапасын бүзганы үшін, сатып алушының (тапсырма беруші) сатушыға (орындау-шыға) қоятын жазбаша кінәрат талабы. Реновация - табиги немесе сапалық (моральдык) тозудың нэтижесінде істен шыққан негізгі капитадцы толығымен келтіру (жацарту). Рента - меншік окелетін табыстардың түрлерінің бірі, табиғи ре-сурстарды пайдаланған үшін меншік иесіне берілетін толем. Рентабельдік - баланстык пайданың активтер мен өндіріс шығын-дарының орташа жылдық қүнына катынасы. Рейтинг - келісім-шарт біткеннен кейін жабдықтардың өтеуін толеп, оны алу қүкы болмайтын, қыска мерізімді жалгерлік шарт. Ресми федерализм принцинтері - қаржы жүйесінің жекелеген буын-дары арасының қызметтерін нақты ажырату. Реституция - соғыс жагдайында алынған жэне осы елден окелінген мүліктерді кайтару. Рестрикция (рецессиялық алшактық) - накты жиынтык шығындар-дың оптималдыктан қаншаға аз екенін көрсететін шама, яғни толық жүмыспен қамтылған жагдайда таза үлттык өнімді жасауды қамтамасыз ететін шама. Ресурстар - тауарлар мен қызметтерді өндіру процесінде жүмсала-тындардың барлығы. 
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Реформалау - экономикалык жүйен ін бір үлгісінен баскасына эволюциялык. өту. 
төлемдермен айналысатын. / Г А Ю iMPiVi - "шығын-шыгарылым" шаты-р а Л Г Г ^ Г ^ ^ — ^ к үлгіні vcb,„v. 
S T M S ? ™ " р г а жасайтын « ш і жар,«ларь,. - • мрмпекетте ондіріп алынатын салыктардын, алым-— оларды қүрудын ньісандары мсн одістерінін жиынтыгы. Салык салынушы - салыкты накты толейтін адам. Салықтардың к ы с к а р у ы н ы н нэтижесіндс ЖҮӨ-нің өсімшін коэффициент!. Салықтық козі - есебінен еалык толенетін табые. Салықтың молшерлемесі - еалык өлшемше еалынатын салык. Салықтың обье.ті - салык есептелетін (салынатын) табыс немесе мүлік. 

шаралар. 
заннмен тьшым салынган. АҚШ-да колданылады. нятижесінде баға тепе-тевдік дәрежеден жоғары-Сатушы нарыгы - нәтижес ш д е с к ^ ү с Ы н ы с ы н а н артык бол-лайтын, белгілі тауарларға сүранысы, олардьін ү ran жағдайды корсететін нарыктык ситуация. « - Дзйын өнім өндірісінін сатыларына жататын кәсіпорындарынын бірлесу формасы. 441/ 



Сатып алу қабиетінің тепе-теңдігі — үлттық валюталардың сатып алу қабілеті бірдей болған жағдайдағы валютаның айырбас бағамының дсцгейі. Сатып алушы нарыгы — баганы тепе-теңдік дөрежеден төмендететін белгілі тауарлар үсынысы, оларға үсыныс сүраныстан артық болған жагдайды сипаттайтын нарықтық ситуация. Сауда балансы - белгілі уақыт мсрзімінде тауарлар мен қызметтердің елден окетілімін (экспорт) жоне елге әкелімін (импорт) акшаға шағып есепке алу. Сауда балансының сальдосы — белгілі уакыт мерзіміндегі импорт пен экспорттың айырмасы. Сауда балансының оң шамалы айырмасы — экспорт импорттан артык болғандағы сауда балансының жағдайьг. Сауда балансының теріс шамалы айырмасы - экспорт импорттан томен болгандагы сауда балансыныц жай-күйі. Сауда еркіндігі - ел ішінде немесе олем нарыгында сауда операция-ларын жүргізуге мемлекет тарапынан кедергілердің болмауы. Саяси экономия - адамзат коғамында, онын дамуыныц әрқилы кезеңіде, ондіріс, болу, айырбас жоне түтыну процесінде объективті түрде пайда болатын, коғамдық-ондірістік, ягни экономикалык катынастар туралы гылым. Өндіріс, болу, айырбас жэне түтыну белгілі экономика-лык зандарга тәуелді болады. Осы зандарды ашу, оларды халык шаруа-шылығында адамдардын практикалық іс-эрекетгерінде колданып пайда-лану, саяси экономиянын поні болып табылады. СДР (немесе Special Drawing Pights) - Арнаулы өзара қарыз қуқықта-ры. Халыкаралык валюта корындағы елдің есеп-шотында жазба түрінде болатын қолма-кол емес ақша, жетекші бес елдіц валюталарының ор-таша безбенделген комбинациясы болып ссептеледі. Сенімге негізделген серіктестік (коммандиттік) — т о л ы қ серіктестіктермен катар бір немесе бірнеше мүшелері - салымшылары (коммандитистер) болатын коғам, олар өздері жасаған салым сомасы колемінде ғана к а у і п -қа т е р л е р г е тәуекелділ ік етеді ж э н е осы серіктестіктіц кэсіпкерлік кызметіне қатынаспайды. Сеньорам - акша шығарудан мемлекетке түсетін табыс, акшанын номиналдык қүнымен жоне оныц басуга жүмсалган шығындардың айы-рымы; жаца акша шыгарғанда мемлекетке түсетін инфляциялык салык. 4 4 2 , 



Сертификат - 1) тауарлардың сапасын куэландыратын күжат; а) көсіпорындарынын мемлекеттік орындарда тіркелгенін; б) акша күрал-дарының несиелік мекемелерде депозиттік ссепшоттарда депозитке са-лынуын; 2) белгілі капиталдың мерзімге бсрілгеніп растайтын, мемле-кет немесе коммерциялық банк шыгаратын бағалы қағаз. Серіктестік — кәсіпорынын иемдену және басқару туралы екі не-месе одан коп адамдар келіскенде бизнесті үйымдастыру нысаны. Смиттің "қасаң қагидасы" - А. Смиттіц үдайы ондіріс теориясын К.Маркс осылай бағалаган Смит бойынша "бір жылдык енбек онімініц бағасы" толығымен табыстарға айналады, яғни өндірістің масштабын кеңейтумен және үдайы ондірістік процесті жанғыртудыц кажеттілігімен байланысты корлану (қор жинау) жок болғапы. Р. Солоудың осу улгісі - ЖҮО-нің колемінде. түрмыс деңгейіне жонс онын динамикасына, жинак акша нормасының, халықтың осуініц және ҒТП-тің эсер ету механизмін айқындайтын үлгі. Стагнация — кейбір салада ондірістің томендеуі. Стагфляция - жүмыссыздыктың осуімен орын алатын инфляция (инфляцияныц жогары дорежесіпіц үлкен жүмыесыздыкпен үштасуы). Статикалық экономика - техникаиыц дорежесі жэне ресурстардың үсынысы озгермейтін экономика, ал таза инвестициялар полге тен бо-лады. Субвенция - қаржылық жағдайы қиын косіпорындарына (салалар-ға) қаржылык комектіц формасы. Субсидия — тауарлар немесе кызметтер үшін үкімет, фирма нсмесе үй шаруашылықтарының, кобінесе ақша түрінде жүмсайтын толемдері. Сураныс — сатып алушыныц толем кабілетімен камтамасыз етілген, тауарларға және кызметтерге кажеттілік. Сураныс зацы - баска шарттар тец болганда темен бағамен, жогары бағамен салыстырғанда кобірек тауарлар сатуға болады. Сураныс инфляциясы — сураныс жагындағы факторлар тудырған инфляция. Сураныс колемі- сатып алушыныц тауарлардыц (кызметтердің) осы колемін (осы багамен) сатып алуга дайын болуы. 4 4 3 / 



Сураныс функциясы — сүранысты белгілейтін, сатып алынган тауар-лар көлемінің, оның бағасынын жэне баска факторлардың араларын-дагы езара байланыс. Сураныстың бага жөнінен икемділігі — баға бір пайызға өзгергенде, осы тауарға сүраныстың проценттік өзгерісі. Сураныстың қисық сызыгы — сүраныстың озгерістерін корсететін кесте. Сураныстың табыс жонінен икемділігі — табыс жөнінен өзгерістің проценттік көлемі - табыс озгерісі 1 процентке болганда осы тауарға сүраныстың процент өзгерісі. Сырткы лаг — шешім кабылдаған (экономикалык саясат) уакытпен оның нәтижесінің өсер етуі белгілі болтан уакыт арасындағы мерзім. Сырткы толемдер — экономикалык катынастар субъектерінің бас-ка елдерде валютаны жумсауы жэне шетелдерге акша аудару мен онда капитал орналастыру. Сырткы толем тусімдері — экономикалык катынастар субъектеріне, тауарлар (кызметтер) үшін толем; инвестициялардан табыс, акша ауда-рымы, капитал түсімі түрлерінде келетін, валюта тусімдері. Сэй заңы — сураныс пен үсыныс арасындаты себепті-салдарлы бай-ланысты көрсетеді. Осы заң бойынша усыныс өзі суранысты тудырады. Табиги монополия — бұл бір ондіруші шығаратын өнімнің шыгында-ры, осы өнімді өндіретін басқа өндірушілердің шығындарынан томен болуы. Табиги тозу - колданудың немесе атмосферанын эсер етуі нәтижесіде, күрал-жабдыктардыц табиги қасиеттерінің жойылуы. Табыс — кен тараган коп магыналы түсінік. Кең магынада бүл кан-дай болмасын акша түсімі немесе алынган материалдык багалылық (акшалай қүны болатын). Компанияныц табысына, оныц меншікті ка-питалын өсіретін активтерініц кобейіп міндеттсмелерініц азайуында жаткызуга болады. Табыс әсері — айырмасыздық қисығының жогары немесе томеніне ауысудыц нөтижесінде, түтынудың көлемі мен күрылымының озгеруі. Табыстар саясаты — жалакьі мен багалардыц осуін багдарлау жэне оларга тікелей бақылау жүргізу. 444 , 



Табыстарды болу — өндіріс факторлары иелсрінің табыс алғанын корсетеді. Табыстарды дербес болу — қайта бөлу арқылы табыстар алу процесіп корсетеді. Табыстарды қайта болу - казыналық саясаттыц шаралары аркылы табыс алу процесін мемлекеттік реттеу. Табыстарды мемлекеттік индексациялау — турмыс куны өсуінің нәтижесінде жойылған табыстарды отсуді коздсйтін шаралар жүйесі. Табыстылықтың кему зацы — шыгындар мсн потижелер арасын-дағы катынастарды сипаттайды және тізбектілік тец салымдардыц ор-кайсысынан косымша нәтижснің томендсуіп белгілсйді. Табыстың атқарымдық улестірілімі — жалдамалы сңбск адамынын с о н ы м е н катар , заттай капиталдыц м е н ш і к иес ініц әлеуметтік мортебелерін күмәнсіз сойксстендіру мүмкін болган жагдайда, табыс-тыц азаматтар арасында пакты үлестірімін (болінуі) корсстсді. Таза инвестициялар — нсгізгі капитал элемепттерініц тозу қунын алып тастағандағы инвестициялардың колемі; жинакталган капитал шамасы-ның озгеруі. Таза қогамдық игілік — толенгеніне немесе толенбсгспіие карамас-тан, қоғамныц барлық мүшелері түтынатын тауар немесе кызмет. Таза монополия — орынына жүретіпі болмайтын, бір фирма жасаған онім нарыгы, осы нарыкка ену жабык болады жоне бунда монополия озінің тауарьгна бага белгілей алады. Таза улттық онім (ТҮӨ) - есептен шыгарылған жабдыктарды ауыс-тырганнан кейін, түтыну үшін калган бслгілі уакыт мерзімінде елде ондірілген, барлык тауарлар мен кызметтердіц жиынтык күны; бүлар ЖҮӨ-ен амортизациянын сомасы колемінде аз болады. Таза экспорт - экспорт жоне импорт көлемдеріпіц айырмасы. Талгаусыздыцтыц ауытцымасы - гіркелген мепшікті бюджет неме-се табыс колемінде тауарлар мен кызмсттерге балама түтынушылык талгамыныц графикалық бейнесі. "Талыцсытпалы терапия" — экономикалык реформаны жүргізудіц түбсгейлі багыты: баганы ырықтандыруды, шагын жэне орташа косіпорындарды жекешелендіруді т.б. тілеііді. 445/ 



Тантьема - жылдык корытынды бойынша басқарма мүшелеріне, коммерциялык косіпорындарының басшыларына жоне жогары дәрежелі мамандарға төленетін косымша сыйакы. Таншылық- түраксыздықтың болмысы, коріністері: 1) тауар (ақша) нарыгында - тауарлармен қызметтердің жетімсіздігі; 2) ор дәрежедегі бюджеттердіц шығыстарыныц табыстардан артып кетуі. Тауар - белгілі бағалылығы болатын зат. Түтыну қүны жоне күн деген касиеттері болады. Тауар ондірісі - өнімдер мен қызмсттер оіщірісінде ондірушілердің мамандануын талап стетін, когамдык еңбек болінісіне негізделген, эко-номиканы үйымдастыру нысаны. Тауардың қуны - тауардың өндірісіне жүмсалган еңбек шығыны. Тауардың оміріиеңдік кезеңі - тауарды әзірлеп және нарыққа енгізгеннен, оның осы нарыктан кеткеніне дейінгі уақыт мерзімі. Төрт сатыдан түрады:1) ену; 2) сату көлемінің осуі; 3) кемелдену; 4) қүлды-рау. Тауарлар мен қызметтер ба/гансы - осы ел бойынша белгілі уақьп мерзіміндегі тауарлар мен қызметтердіц экспорты мен импорты көлемін корсетеді жоне сальдо шығарылады. Тауарлық ақиіа - айырбас күралы болып қолданылатын, іштей бага-лығы бар тауар. Тәуекелділік - болашақта болатын нәтижелердіц болжамсыздыгы немесе баска үнамсыз жағдайлардың пайда болу каупі. Валюталык, каржылық , инвестициялык, несиелік жоне т.б. кауіп-қатерге болінеді. Тегеріиі нәтижесі - жиынтык сураныс өскенде бағаның осу тенден-циясын жоне жиынтык сураныс томендегенде баганың дәрежесін сак-тау тенденциясын корсетеді. Тезаврация - инфляция қаупінен немесе дагдарыстыц зардабынан, акшаныц күнсыздануынан сақтану максатпен, халыктыц алтын және зергерлік бүйымдарды жинактауы. Тендер - 1) сауда-саттык кезіндегі үсыныс, бүнда үсыныс жасаушы тауар туралы толық мэлімет береді; 2) белгілі техникалык-экономика-лык сипаттамасы бар тауарларға сатушы конкурс жариялайтын, сауда-446 



ның формасы, кейіл үсыныс экспертиза өтсді және ең жақсысы тандагі алынады. Тепе-теңдік - өзгерістер тудыратын күштер болмайтын жағдайдағы экономиканыц, т.б. болмысы. Тепе-теңдік бага - сүраныс пен үсыныс тең болған жагдайдағы та-уардың бағасы. Тепе-теңдікте осу улгісі - тепе -теңд ік траекторияларыныц 
қасиеттерін зерттеуге жоне ауыткыган жагдайда экономикалык жүйені тепе-теңдік траекторияга қайтару шарттарын анықтау үшін жасаған үлгі. Технология - адамның еңбек заттарына эсер ететін тәсілдері. Тиімді сураныс - Дж. М. Кейнстің концепциясынан келген термин, инвестицияларға жоне ондірістік қүрал-жабдықтарга мүмкін болатын мемлекет ынталандыратын сүраныс. Тогыспалы икемдыік - тауардың өзгерістерінің орбір пайызына жа-уап ретінде түтынылатын тауардыц санының пайыздык озгерісі. Тоқыраудагы жумыссыздық - жүмыспен қамтылмағандар жөне жүмыс іздемейтіндер. Толық серіктестік - мүшелері (толық серіктестер) көсіпкерлік кыз-метпен айналысатын жоне өздерінің мүлкімен жауап тартатын коммер-циялык үйым. Толем балансы - белгілі уақытга келген валюталық түсімдермен осы мерзімде мемлекттің шетелде жасаған толемдерініц аракатынасы. Tome салык — салықтың субъектілері төлейтін салық. Трансакциейдык уәж - субъектілердің тауарлық сауда-саттық жүргізуіне кажет ақша колсмі. Трансакциондык шыгындар - контракт жасасканда, тауарларды өндіру мен өткізуде, фирманың озінің жүмысын үйымдастыруда жэне барлык жүмыстар мен кызметтер түрлерін жүргізуге кажет байланыстарды жонге, төртіпке келтіруге, осылардың барлыгына жүмсалатын шекті шығындар. Трансулттык корпорациялар (ТҮК) - бірдсн коп елдердің территория-сында кәсіпкерлік қызметпен айналысатын корпорациялар. 
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Трансферттік толемдер - мемлексттік шыгындарды қайта болу нысаны: халыққа тегіп берілетін толемдер (зейнетакы, жәрдемақы және т.б.). Траст - меншік иесінің өзі басқару қүқын басқа адамға беруі ту-ралы келісім. Тратта - аударма вексель, бунда үшінші түлғаға белгілі соманы төлеу керек деген жарлык болады. Тред-юнион - көсіпкерлердің алдында кәсіпорындагы мушелерінің мүдделерін корғайтын, жумыскерлердіц кәсіподак уйымы. Тренділік траектория — осы немесе басқа жақка ауыткып, бойымен нақты экономика козғалып отыратын желі (сызык). Трест - кейбір тауарларды ондіретін монополистік бірлестіктін белгілі типі. Туынды uHeecmunuujiap - ЖҮӨ-нің динамикасынан, болашактағы жағдаяттан (конъюнктурадан) тікелей төуелді болады. Туқыртылган инфляция - инфляцияның буркемелі нысаны, онімнің сапасының томендеуімен білінеді, сүрыпталым к ү р ы л ы м ы н ы ң озгеруімен, экономикадағы тапшылыктың кобеюімен, кезектің осуімен білінеді. , Турақты (қатал) багалар - түракты багалар (әсіресе қулдырау, депрессия жагдайларында). Турақты валюта - мықты мемлекеттердің ақша бірлігі. Турақты шыгындар - осы мерзімде оның сомасы ондіріс псн откізудіц келемі мен қүрылымынан тікелей тэуелді емес шыгындар. Тургын уй курылысына инвестициялар - халықтың немесе фирма-лардыц жана уйлер алуы. Турмыс (тіршілік) децгейі - халыктың омірге кажет игіліктермен камтамасыз стілуі, белгілі игіліктермен кажеттіліктердіц камтамасыз стілу децгейі. Турмыс куныныц индексі - елдіц орташа тұргынының түтынуына жататын тауарлар мен кызметтердіц тіркелген жинақталымынын озгерістерін бейнелейтін корсеткіш. 448/ 



Тутыну - халықтың тауарларды сатып алуға жэне қызметтерді отеу-ге жүмсайтын шыгындары. Тутыну бернесі (функциясы) - түтыну көлемінің нақты фактордан (қолдағы табыстан, пайыз мөлшерлемесінен, т.б.) тәуелділігі. Тутыну тауарларының нарыгы - индивидуалдық түтынуга жататын тауардың сатып алу-сату сферасы: азық-түлік, киімдер, түрғын үй, түрмыс-тық техника жэне т.б. нарықтар. Тутынуга шекті бейімділік (МРС) - түтыну өзгерістерінің жэне та-быстар өзгерістерініц арақатынасы; табыстың бір пунктке өсуіне бай-ланысты түтынудың өсуі. Тутынуиіы қоржыны - минималдық немесе рационалдық түтыну дәрежесін қамтамасыз ететін, түтыну заттарының жиынтығы. Тутынушының утысы - түтынушы төлеймін деген тауардың (неме-се оныц белгілі колемінде) барынша жоғары бағасымен, оның ағымды нарықтық (нақты шығындардың) бағасының айырымы. Тутсілікті онім (ТӨ) - белгілі уақыт кезеңінде жасалған заттар мен инвесцтициялық тауарлардың қүны, ЖҚӘ-ім мен АӨ-ніц айырмасы. Гіркелген валюта багамы - мемлекеттік кірісумен, сүраныстың және үсыныстың озгерістерімен есептеспей, валюталық айырбас бағамын белгілеу жүйесі. Уақытаралық бюджеттік иіектву - түтынуды шектеу. Унитарлық кәсіпорын - озінің атына тіркелген мүлікке меншік қүқы болмайтын коммерциялық үйым. Унитарлық кәсіпорыны формасында тек мемлекеттік және муниципалдық кәсіпорындар қүрылады. Үзақ мерзімді кезең - түракты түрде ылғи озгеріп түратын ондірістіц деңгейіне байланысты, фирмаға өздерініц қүрылыстары мен қүрал-жаб-дықтарының қуатын озгертуге мүмкіндік беретін, уақыт мерзімі. Үзақ мерзімді қызмет ететін тауарлар - бір жылдан артық кызмет ететін түтыну заттары. Үзақ мерзімді шыгындар - барлык өндіріс факторлары өзгермелі болганда, тауардыц барынша томен ондіріс шыгындары. Үйымдастыру - экономикалық қатынастар - ондірісті үйымдасты-ру процесіндегі адамдар арасындағы катынастар. 29-2303 449/ 



Үлттық байлық (ҮБ) - осы уақыт мерзіміне дейін едде жинактал-ған материалдык игіліктердің жиынтыты. Үлттық есеп жүйесі (ҮЕЖ) - белгілі уакыт мерзіміндегі едцегі ша-руашылык кызметтердің нәтижесін қолдану үшін пайдаланатын, стати-стикалық жуйе: тауарларды сатып алуға субъектердің жасайтын шыгында-рын және шаруашылық кызметтердің нөтижесінде келетін табыстарын корсететін, баланстық экономикалык кестелердің жиынтыгы болып та-былады. Үлттық жинақтар - үй шаруашылықтарының, фирмалардың және мемлекеттің жинақтары. Үлттық табыс (ҮТ) - жаңадан жасалған қүн; жалақы, рента, пайыз жэне пайда түрінде түргындардың тапқан табыстарының жалпы сомасы. "Үлы депрессия" - американдық экономика тарихындагы ең томен 
қүлдырау кезеңі (XX т. 30-шы ж.ж.). Үсынушьиар акциялары - бағалы қағаздар нарыгында сатылады, са-тып алынады. Үсыныс - нарыктагы немесе осы бага дәрежесінде өндірушілердің өткізуді талап ететін тауарларын және оның күнының барлык санының жиынтыгы. Үсыныс икемділігі — баганың өзгерісіне ұсыныстың жауабы. Үсыныс заңы - осы заң бойынша сатушылар бага жогары болса, тауарларды коп усынады, томен болса аз усынады. Үсыныс инфляциясы - өндіріс шыгындарынын өсуімен пайда бола-тын инфляция. Үсыныс колемі - осы белгілі багамен сатушыныц сатуга усынып отырган осы тауарлардың (қызметтердің) көлемі. Үсыныстың бага жөнінен икемділігі — бага 1 процентке өзггергенде, нарыктагы осы тауар үсынысының проценттік озгерісі. Үй иіаруашылыгы (үй қожалыгы) - тауарлар мен кызметтерді ондіретін жэне тутынатын экономикалык бірлік. Үлгі - өзгермелердіц озара байланыс кестелері (таблицалар, гра-фиктер, теңдеулер т.б.) аркылы экономикалык күбылыстар мен процестерді жеңілдетіп корсету. 450 / 



Үміттену теориясы - уақыт факторының өндірістік мәнінің арқа-сында капиталга пайыздыц пайда болу механизмі туралы Бем-Баверктің теориясы. Факторинг - борышты өндіріп алу күқын кайта сату немссе сенімхат жоніндегі коммерциялық операциялар немесе несиеге сатқаны үшін акша алумен байланысты кызмет корсету. Форфейтинг - төлеу мерзімі 1-5 жылдан соң келетін, банкініц қары-зын сатумен байланысты, үзақ мерзімді факторинг. Физиократия - грек тілінен аударганда "табиғаттың билігі", Фран-циядагы саяси экономияның агымы, осыныц өкілдері экономикада үлттык байлықты жасауда жер, ауылшаруашылык өндірісі шешуші рол аткарады деп түжырымдайды. Филлипстің қисык сызыгы - жүмыссыздық дәрежесінің жоне жала-кының араларындагы байланыстарды корсететін кисық сызык. Фирма - бір немесе бірнеше кәсіпорындарын иемдену жоне баска-ру мақсатпен, ресурстарын тауарлар немесе кызметтер өндіру үшін пай-даланатын занды дербес үйым. Фискалдык саясат — мемлекеттің шыгыстарымен және салықтары-мен әркилы операциялар жасау аркылы экономикалык белсенділікті реттеп отыру. Фишердің теңдеуі - осы тендеу бойынша, проценттің номиналдык мөлшерлемесі, проценттің нақты мөлшерлемесімен жэне күтіліп отыр-ган инфляцияның қарқынының сомасына тен болады. Франчайзинг - белгілі территорияда, белгілі сферада өз інің 
қызметінде ірі фирманыц фабрика тацбасын қолдану күқығы үшін оз-ара шарт жасасатын үсак жеке фирмалар жүйесі. Франшиза — 1) франчайзинг негізінде жүмыс істейтін кәсіпорны; 2) франчайзингті пайдаланып кызметтердіц белгілі түрімен айналысуга 
қүқүқтыц болуы. Фрикциондык жумыссыздык ~ адамдардың бір жерден (елді мекен-нен) баскага, бір кәсшорнынан баскага ауысуымен байланысты жумыс-сыздык. Фритредерство (агылшын free trade - еркін сауда) - 1) сауданың бостандыгын жоне мемлекеттің шаруашьшык өмірге кіріспеуін тілейтін экономикалык агым; 2) сауданың еркіндігі. 451/ 



Фьючерстік (мерзімдік) контрактар - көрсетілген уакытта белгілі тауарды жеткізу қажеттігі зацмен расталған келісімдер. Халықаралық валюта жүйесі - стихиялы қалыптасқан немесе зац-мен жэне халыкаралык келісімдермен бекітілген институттардыц, ережелердің жэне халыкаралык есеп айырысу эдістерінің жүйесі. 
I Халықаралық ватта қоры - валютаның бағамын қолдау максат-пен, төлем балансы тапшылықта болып отырған мүше-елдерге қарыз беру үшіп 1945 ж. қүрылған халықаралық ассоциация. Халықаралық миграция - жоғары ецбекақы алуды коздеген ецбекке кабілетті адамдардың бір елден баска елге жылжып отыруы. Халықтың турмыс сапасы - халыктың материалдык, әлеуметтік, физикалык және мэдени әл-ауқатын көрсететін сипаттамалардың жи-ынтыты. Холдинг - активтеріне басқа кәсіпорындар акцияларыныц бакылау пакеті жататын компаниялар, бүлар холдингтің еншілес кэсіпорнына айналады. Чексіз жинақ іиоты - бүл аркылы чек жазып беруге болмайтын жи нақ шоты. Чектік салы.м - чек жазып беруге болатын коммерциялык банктегі немесе несие сақтайтын мекемелердегі кандайда болмасын салым. Шаруашылык, субъектерінің қаржылары - занды түлгалар арасын-даты, занды тулгалармен мемлекет арасындагы, занды тулгалармен жэне жеке тулгалар арасындагы қаржылык катынастар. Шектелген жауапкершілік - кооперация нысанында кәсіпорын уйым-дастырудың артыкшылыгының бірі, бунда акциялардьщ меншік иелері корпорацияныц акцияларына, олар инвестициялаган сомадан артык со-мага, карыздары үшін зац жүзінде жауап бермейді. Шекті өнім - ондірістің басқа факторлары озгермегенде, ондіріс факторыныц қандайыныц болмасын қосымша бірлігінің өңдірген онімі. Шекті онімділіктің кему зақы - колданылып отырган рссурстар-дыц колемі улкен болганда, баскалары озгермегеде, осы ресурстардыц шекті онімі азаяды. Шекті пайдалылық - ец томен каркынды кажеттілікті канагатганды-ратын қабілет; тутынушыныц тауардыц немесе кызметтің косымша бірлігінен алатын қосымша пайдалылыгы. 452 / 



Шекті табыс - тауардың қосымша бірлігін сату нәтижесінде жал-пы жиынтық табыстың өзгсруі шамасының көлемі. Шекті шыгындар - өнімнің әрбір косымша бірлігін өндіру үшін фирманыц жүмсайтын қосымша шыгындары. Шетелдік қоржындық инвестицияішр - меншік қүқығы немесе олар-ға бақылау жүргізуді қамтамасыз етпсйтін көлсмде, шетел кәсіпорын-дарыныц акцияларын сатып алу. Шетелдік тікелей инвестициялар - жүмсалған капиталга толық меншік болғаныныц нэтижесінде және акциялардыц бақылау пакеті болуының нәтижесінде шетслдік, капитал салымыныц объектілеріне то-лык бақылау беретін инвестициялар. Штрейкбрехер - өзінің жүмыскерлері ереуілмен айналысқанда, фир-маның жүмысқа тартатын адамдары. Шыгындар - нөтижесінде өнімнің ондірісі мен откізілуі орын ала-тын, ондірістік ресурстарды пайдаланудың ақшага шағылған бейнесі. Шыгындар инфляциясы - үсыныс жағындагы факторлар түрткі бол-тан инфляция. "Шыгындар-шыгарьыым"әдісі — ондіріс процесін талдауда жөне бол-жауда колданылады; салалық жагынан онімге түпкілікті сүраныстың колемімен жэне жасалатын енімніц жалпы колемімен салалық қүры-лымныц арасындагы байланыстар талданады. Ымыраласу - бага жэне нарык саясатын жүргізу туралы фирмалар-дың бір-бірімен келісім жасауы (әдетте жариялы түрде емес). Іскерлік белсенділіктіц кезеці - экономикалык конъюнктураныц екі көршілес ец жогаргы немесе ең томенгі нүктелерінің арасындагы уакыт мерзімі. Ішкі лаг (кешеуіл) - экономикалык күбылыстарды талдау үшін эко-номикалык саясатты жасап колдана бастауға кажет уақыт мерзімі. Ішінара айырбастаііьшды валюта - айырбасталым операциялардың кейбір түрлеріне шек койылган валюта. Ішінара жекелеген экономикалык тепе-тецдік еместік - кем дегенде жергілікті (жеке) нарыктардыц біреуінде әркилы "тапшылық" жоне "артықшылық" орын алып отыргандагы экономиканыц болмысы. 
4 5 3 / 



IS-LM үлгісі - тауар жэне ақша нарықтарының бір-біріне өсерін белгілейді, оларда тепе-тендіктіц бір мезтілде қалыптасуы. Экзогендік айнымалы шама — үлгінің жасалып біткен мерзімінен бүрын белгілі болатын, сырттан берілген айнымалы шама. Экономика (грекше ойқос — үй шаруашылық жөне nomos — тәртіп, заң; қорытынды: шаруашылық жүргізу тәртіптері). Бүгінгі заманда "эко-номика" терминініц мынадай магыналары бар: 1) осы елдің халық шаруашылыгы немесе жеке салалар (өнеркөсіп экономикасы, ауылшаруашылык экономикасы жэне т.е.) жататын оның бөлшегі; аудан, регион, ел, елдер тобының шаруашылыгы (регионалдык экономика, әлемдік экономика, Қазақстанның экономикасы жэне т.б.); 2) шаруашылык іс-әрекеттер процесінде қалыптасатын, адамдар арасындагы экономикалык қатынастардың тарихи болжамдалған жиын-тыгы, бүлар ондіргіш күштердің дамуыныц осы сатысына сәйкес келеді ж э н е белгілі э к о н о м и к а л ы к жүйе к у р а й д ы (қу л и е м д е н у ш і л і к , капиталистік жэне басқа экономикалар); 3) адамдардың іс-өрекетгерін, олардың зандарын және заңдылык-тарын зерттейтін (теоретикалық экономика, саяси экономия) жеке са-лалар жэне шаруашылык әрекеттерінің түрлерімен (мал шаруашылы-гының, білім берудің экономикасы жэне т.е.) айналысатын гылыми пэн. Экономиканың бүгінті кысқаша анықтамасы: экономика - бүл қажетті өмірлік игіліктерді жасап пайдалану аркылы, адамдардыц қажеттіктерін 
қанагаттандыруды қамтамасыз ететін шаруашылык жүйесі. Экономикадагы кіріктірме түрақтандыргыштар — мемлекет тарапы-нан шаралар қолдануды т ілемейтін , э к о н о м и к а л ы к жагдайдың озгерістеріне автоматты турде жауап беретін, экономикалык механизм. Экономикалык адам - өзінің жеке талгамымен, мүддесімен жэне мақсатымен сэйкес келетін, бүгінгі жагдайлармен, мүмкіндіктермен жэне ақпаратгармен есептесе отырып экономикалык жагынан үтымды жоне оңтайлы шешімдер қабылдай алатын, таңдау еркіндігі болатын, нарык-тык экономикалык басты жасампаз субъект. Экономикалык заң — экономикалык қүбылыстар жэне процестердегі ец мэнді, түрақты, кашанда болмасын кайталанып түратын, объективтік себепті-салдарлы байланыстар жэне озара тэуелділіктер. Экономикалык интеграция — өзінің үйымдық қүрылымы бар, ерек-ше келісімдерге сэйкес қызмет ететін, кең мемлекетаралык бірлестік нысанында үлттық экономикалар элементтерінің бірлесу процесі. 
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Экономикалык, категориялар - қогамдык-экономикалық катынастар-дың маңызды белгілерін сипаттайтын күбылыстардың жоне түсініктердін жалпылама абстрактік атаулары Экономикалык катынастар ~ өндіріс процесінде орын алатын, олар-дың еркімен жэне сана сезімімен тәуелді емес адамдар арасындағы белгілі байланыстар жэне катынастар. Экономикалык конъюнктура - әлемдік шаруашылықтың немесе елдің шаруашылығының жағдайын бейнелейтін корсеткіштер жиынтыгымен сипатталатын, қалыптасқан экономикалык ахуал, уакытша ситуация. Экономикалык либералаизм - мемлекеттің экономикаға кіріспеу сая-саты; экономикалык еркіндіктердің жиынтығы: еркін босеке, еркін кэсіпкерлік, еркін нарықтар, еркін бағалар, еркін саула жэне т.б. Экономикалык осу - өндіргіш күштердің үзак мерзімдік уакыт ин-тервалында дамуымен байланысты өндірістің пакты көлемінің табиғи дәрежеснің үзақ мерзімдік өзгерістері. Экономикалык пайда - жалпы табыс пен (жалпы акшалай түсімімен) жэне онімінің берілген колемін шығарудыц экономикалык шығында-рының айырмасы. Экономикалык рента — үсынысы икемді емес, ресурс үсынысының балама күны мен ресурстар қызметтерінің толемі арасындағы айырмасы. Экономикалык реформа — экономикалык катынастарды озгертуге бағытталған саналы түрде жүзеге асырылатын өзгерістер. Экономикалык саясат — қойылған экономикалык максаттарға белгілі мерзімде жету үшін жоспарланып отырған шаралардын жиынтығы. Экономиканың салалык курылымы — кызметтердің негізгі түрлері бой-ынша өндірістік ресурстардың бөлінуінің калыптасқан жүйесін жэне жекелеген салалардың үлттық ондірістің жалпы көлеміндегі үлесін си-паттайды. Экономикалык теория - бүл үдайы өндірістің фазалык динамикасын-дағы жэне үзын толкындар динамикасындагы экономикалык осудің заң-дылықтары мен факторлары туралы, үлттык байлық туралы ғылым; 
қажетгіліктерді қанағатгандыру мақсатымен тауарларды ондіру жэне айыр-бастау үшін шекгелген ресурстарды (еңбек, жер, капитал, кэсіпкерлік) колдану туралы ғылым; ондіріс жэне айырбас қызметтерінің түрлері ту-
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ралы, адамдардың күнделікті іскерлік өмірі туралы, және өмір сүруге қажет 
қүралдар туралы гылым. Экономикалык, тиімділік - өндірістің нәтижесімен шектелтен ре-сурстар шытындарыпыц арақатынасы: өндірілген өнім көлемінің қол-данылған ресурстар көлеміне қатынасы болып есептеледі. Экономикалык цикл - бірнеше жыл бойы қайталанып отыратын эко-номикалык белсенділіктің өсуі жоне томендеуі. Өндіріс колемінің, эко-номикалык катынастар субъектерінің табыстарының деңгейінің, жүмыс-пен қамтылудың ауытқулары аркылы көрінеді. Экономиканың турақтылыгы - негізгі өзгермелер өзгермейтін эко-номикалык болмыс. Экономиканың удайы ондірістік курылымы - қогамдық өнімнің 
қүрамды бөліктерін аткаратын кызметтеріне байланысты болу. Экономикалык шыгындар - тауарды өндіруге тандап алынган ресурс-тардың қандайының болмасын балама куны, оны пайдаланудьщ бар-лык мүмкін болатын варианттарының ең жаксысындағы қүнына тең. Экономикалык ынталар - адамдардың іс-өрекеттерінің қозғаушы, дем беруші мотивтері. Экономикалык катынастар алдымен ынталар болып көрінеді. Бүлар адамдарды іс-қимылға жетелеп қоғамдык даму-дың қозгаушы күші болып табылады. / Экономиканы мемлекеттікреттеу - жалпы экономикалык жүйенің тепе-тендікте өсуін мақсат етіп, микро- жоне макроэкономикалык па-раметрлер арқылы, ішкі жоне сырткы нарықтардың жекелеген сегменттеріне, максатқа багытталган укіметтің үйлестірушілікті көзде-ген баскарушылык өсер ету процесі. Экономиканы тиімді уйымдастырудың критериі - экономикадагы уйымдастыру формаларын және қүрылымдарын жасасып қолдау ушін кажет трансакциондык шыгындардын ең томен дәрежесі. Экономикс - ресурстардьщ шектелген жагдайында когам қалай олар-ды өздерінің қажеттіліктерін қанагаттандыратын етіп болуін баяндап талдайтын когамдык гылым. Экспорт - басқа елдерге сатылган тауарлар мен қызметтердің жиын-тыты. 
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Экспорттық субсидиялар - өз өнімін шетелде, слдің ішіндегімен са-лыстырғанда төмендеу бағамен сатуға мүмкіндік беретін, өнім экспортсрлеріне жасалатын телсм. Экстенсивтік типтегі экономикалык, өсу — материалдық игіліктер мен қызмсттердің көлемін өсіру, ондірістің тікелей факторларының бүрынғьщан көп көлемін қолдану арқылы жүреді: жүмысксрлерді, еңбек 
қүралдарын, жерді, шикізаттарды, отын-энергетикалық ресурстарды т.б. Экстраполяцияшқ кутшдер - өзгерістердіц бағытымен есептесе оты-рып, откен кезеңцегі озгермелі күбылыстардың негізінде қалыптасқан, шаруашылық субъсктерінің багалауы. Эмбарго - кейбір елдерге тауарлардыц экспортына және импорты-на мемлекеттің тыйым салуы. Эмиссиялык синдикат - багалы қағаздардьщ нақты шығарылымын сату үшін қүрылатын уақытша қүрама. Эндогендік айнымалы шама - мағынасы әлі шешіліп болмаған үлгіге тон өзгермелі шама. Ямайкалык валюталық жуйе — алтын стандартынан бас тартуды бекіткен және кобінесе қүбылмалы басқаруға мүмкіндік беретін бағам жүйесін белгілеген Кингстонда (Ямайка) халықаралық конференция-сында күрылған халыкаралык валюталык жүйе. 
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12.2.Аграрлык-өнеркосіптіккешен (АОК) 192 12.3.Жерді пайдалану жоне жерді иемдену. Аграрлық-өнеркосіптік кешендегі нарықтық катынастар 194 12.4. Жер рснтасы: моні, формалары, неоклассикалық теориялар 198 12.5. Квазирента жоне агымды инвестициялар үшін табыстар 203 12.6. Монополдык рента жоне рентаның баска түрлері 205 12.7. Жердің багасы 208 V БӨЛІМ. МАКРОЭКОНОМИКА. ҮЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МЕМЛЕКЕТТ1Ң ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫ 13 тарау. Макроэкономикалык саясаттын максаттары жоне кұраддары 13.1. Макроэкономика - озара байланысты өндірушілердің мен түтынушылардың жиынтығы. Үлтгык экономиканың тепе-теңдікте кызмет етуі 213 13.2. Үлттык экономиканың экономикалык тепе-тендікте кызмет етуі 216 13.3. Макроэкономикалык корсеткіштер. Үлттық есеп жүйесі 218 13.4.Жалпы үлттык өнімді өлшеудің одістері. Жалпы үлттық енімнің дефляторы 221 13.5. Үлтгык экономиканың үдайы өндірістік жоне салалық күрылымы 224 14 тарау. Қорлану, түтыну, жинактау 14.1. Жиынтык сүраныс жоне жиынтық үсыныс, бүлардың кейнстік үлгісі 229 14.2. Түтыну жоне жинақтау. Инвестициялардың функционалдық рөлі 233 14.3. Түтыну, жинақтау, инвестициялар жоне макроэкономикалык тепе-тендік. Мультипликатор теориясы 237 15 тарау. Экономикалык өсу 15.1. Экономикалык осу: түсінігі, тиімділігі, сапасы.Экономикалық осудің факторлары 240 15.2. Экономикалык өсудіц экстенсивтік жоне интенсивтік типтері. Ғылыми-техникалық прогресс 244 15.3. Тепе -те ндікте экономикалык өсудің негізгі үлгілері. Экономикалык өсу концепциялары 246 15.4. Экономикалык өсудіц стадиялары туралы теориялар 251 15.5. Қазакстан Республикасыныц экономикасыныц өсуінің глобалдык моселелері 252 16 тарау. Экономиканын циклмен дамуы. Дагдарыстар теориясы 16.1. Циклмен даму - экономикалык динамиканын жалпылама формасы. Циклдің нсгізгі сипаттамалары 255 16.2. Дагдарыстардың классификациясы жоне олардыц олсін-олсін болып түруьг. Аграрлык жоне күрылымдық дагдарыстар 259 16.3. Цикл концепцияларыныц ерекшеліктері 264 16.4. Циклдер моселелеріне козкарастар. 
Қазақстаішагы экономикалык дагдарыстардыц (XX г. 80-90 жж.) ерскшеліктері 269 4 6 0 / 



17 тарау. Адам капиталы теориясы. Енбек, жүмыспен камту, жүмыссыздык 17.1. Осы замандағы экономикадағы адамның ролі. Халықты жүмыспен камтамасыз ету концепциялары 272 17.2. Еңбек нарығы 277 17.3. Жүмыссыздық жоне оның түрлері. Еңбек ресурстарыныц мифациясы 282 17.4. Адам капиталының қалыптасу завдылықтары 289 18 тарау. Акша-несие жүйесі. Қарыз капиталымен күнды кағаздар нарығы 18.1. Ақша массасы, акшаға сүраныс жоне үсыныс. Ақша нарығы 292 18.2. Несиенің моні, қызметгері жоне формалары. Несиелік механизм 296 18.3. Банктер, олардың түрлері жоне кызметгсрі. 
Қарыз проценті 299 18.4. Несие ресурстарының нарығы, даму перспективасы .'.'.".'.'.'."."ЗОЗ 18.5. Жалған капитал, бағалы қағаздар нарығы, кор биржасы .".304 18.6. Ақша-несие жүйесін макродорежеде реттеу. Процент пен акшаның Кейнстік теориясы 307 19 тарау. Инфляция жэне инфляцияға карсы реттеу 19.1. Инфляция жоне оныц түрлері. Инфляцияныц даму механизмі 30g 19.2. Инфляцияныц олеуметгік-экономикалык салдарлары 312 19.3. Филлипс кисық сызыгы жоне стагфляция 315 19.4. И нфляцияга карсы саясат 3 j 8 20 тарау. Қаржы жүйесі жэне каржы саясаты 20.1. Қаржының қажеттігі, моні, қызметтері 322 20.2. Мемлекеггік бюджет 324 20.3. Салықтар: типтері жоне эволюциясы. Лаффердіц қисык сызығы 327 20.4. Мемлекеттік борыш 334 20.5. Отпелі экономикада фискалдык саясаггы жүзеге асыру механизмі 3 3 6 21 тарау. Аралас экономиканы мемлекеттік рет^еу 21.1. Экономиканы мемлекетгік реттеу. Экономика мен мемлекетгіц арақатынастарының улгілері 337 21.2. Функционалдык экономикалык жүйелер. Үкіметтің экономикалык қызметтері 349 21.3. Мемлекеттік экономикалык реттеудіц одістері, негізгі бағыттары 347 22 тарау. Халыктын жиынтык табыстары жэне мемлекеттін элеуметгік саясаты 22.1. Халықтыц табыстары, олардың турлері жоне қалыптасу көздері. Номиналдык жоне нақты табыс 354 22.2. Жеке табыстарды бөлу жоне қоғамның олеуметгік күрылымыныц эволюциясы. Омір дорежесі жоне кедейлік 357 461/ 



22.3. Табыстарды бөлуді мемлексттік реттеу 363 22.4. Әлеуметтік корғау жүйелері 365 VI БӨЛІМ. МЕГАЭКОНОМИКА. ӘЛЕМДІК Э К О Н О М И К А 23 тарау. Әлемдік шаруашылык, онын эволюциясы 23.1.Әлемдік шаруашылыктың калыптасу сатылары жоне негізгі белгілері 368 23.2.Әлемдік сауда: түрлері, қүрылымы 371 23.3. Капиталдын жоне жүмысшы күшінің халыкаралык миграциясы 374 23.4. Әлемдік экономикадағы интеграциялық процестер. Трансүлтгык корпорациялар 378 24 тарау. Халыкаралык валюта-каржы жүйесі 24.1. Валюта нарықтары 381 24.2. Төлем балансы 383 24.3. Валюта бағамы: жүйелері, факторлары, паритеті 385 24.4. Халыкаралык валюта жүйесі 393 Экономикадан Нобель сыйлығының лауреаттары 396 Глоссарий 398 

/ 
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