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К ІР ІС ^ ІЕ
Қазакстан Республикасынын нарықтык кдтынастарға өтуі жана коғамдыкэкономикалык жүйені және соған сай адамдардын экономикалык ой-ерісінін
қайта қалыптасуын талап етеді. Бұл максатты жүзеге асыру үшін, алдымен
заман талабына сай баламалы окулыктар жасап, окырмандардын жалпы
экономикалық ойлау кабілетін кеңейту қажет. Бүндай жана үлгідегі оқулыктар
қазіргі заманғы демократиялык коғам қалыптастыру идеясынан туындайтын,
стратегиялык максаттарды шешу жолдарын нүскап, отандык әрі әлемдік
экономикалық проблемаларды көтере алатындай болуы кажет. Міне. осындай
өзекті міндеттер біздің осы окулыкты жазуымызға үйтқы болды.
Оқулықта «Қазақстан-2030» стратегиясына катысты мәселелер және
экономикалық білім нің әлеумегтік-гуманитарлы к астары да кеңінен
қарастырылды. Ол жоғарғы оқу орындары студенттерінін экономикалык
біліктілігін калыптастыруға, нарықтык экономиканыц әлеуметтік бағытыныц
казіргі жағдайын танып білуге және онын себептерін аныктауға септігін тигізеді
деті есептедік. Елбасының «Қазакстан-2030» бағдарламасында аталған тарихы
і^жат жайьшда: «ол жоғарғы оку орындарыиың студенттерінін экономикалык
біліктілігі мен аралас нарықтык экономиканың жақсы окытып-үйретілген,
Қазакстан мен Қазақстан халкынын мүдделерін өздерінін жеке мүдделерінен
жоғары коятын мамандар бола отырып, жана дәуір жағдайыіада жүмыс істейтін
болады»1 ~ деп көрсетілген.
Жалпы экономикалык теория осы ғылымнын калыптасу тарихына
жасалатын шолумен тығыз байланыста қарастырылады. Себебі ол осы ғылымды
дамытуда ерекше роль аткарған экономикалык теорияның өткендегі және
бугінгі негіздерімен, сондай-ак онын аса маңызды баптарымен де тікелей
байланыста болуын камтамасыз етеді.
Қазіргі экономикалық ілімдер әртүрлі ғылыми мектептер мен бағыттардьш
жетістікгерінен күралады, олар іргелі және қолданбалы ғылымдардын кеңінен
Дамуына себепкер болуда. Окулыктан авторлары осы жағдайларға ерекше назар
аударьт, үсьшылып отырған курсты пайымдап, төмендегідей күрылым жүйесш
белгілеген:
'Назарбаев Н.Ә. Қазакстан-2030.Барлык казакетаидьік
кауіпсіздігі және әл-аукатынын артуы. Ел ПрезидентініН
жолдауы. — Алматы, Білім, 1997, 30 бет.
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1-ип болі.м -Жіілпы экономикалык теорияға кіріспе». Осы бөлімде
ж оиим п кал ы к ілімпіп пайда болуы мен дамуы туралы мәселелер сипатталады.
ҒІ- іііі бол ім «Экономикалык дамудың жалпы теориялык негіздері және
макроэкономика». Бул бөлімде макроэкономикалық теориялар және
ж оію м и к ал ы к дамудыц зацдылыктары қарастырылады.
III-ш і б ол ім « К әс іп к е р л ік қ ы зм ет т ін теориясы және микроэкономика
ііе г іп е р і•>. Осы б ол ім де косіпор ы нньгн сипаттамасы, өндірісті баскаружәне
м е н е д ж м е н т н е г із д е р і. ш ар уаш ы л ы к субъектісінін нарықтык қызметі мен
маркетинг ж үйесі кореетіледі.
IV-iiii б ө л ім «Өтгтелі э к о н о м и к а теориясынын негіздері». Бүл белімде
эк о п о м и к а п ы н тео р и я л ы к н е г із д е р і ж ә н е оның өтпелі кезеңдегі нарық
каты ііастарылы ң калыптасуы баяндалады.
V-ш і б өл ім «Н ары қты к э к о н о м и к а н ы н теориялары«. Бүл бөлімде нарык
теориялары оны ң әл еум еттік -эк он ом и к ал ы к мазмүны, экономиканы ретгеудің
парыктык ж ән е м ем лекеттік ны ш аңдары карастырылады.
VI-шы болім "Халыкаралык экономика және дүниежүзілік шаруашылықгын
м о с е л е л е р і» . Б ұн да экономиканын халыкаралық астары мен әлемдік
шаруаш ылы ктың ерекшеліктері баянаалады.
Оқулық авторлары экономикалык теорияны окытудын әр-алуан әдістеріне
м ои б ер іп , он ы оқы туш ы мен студенттердің аудиторияда және одан тыс
к ездер де к ол дан у мүмкіндігін барынша ашып көрсетеді. Кітапта үлгі ретівде
с ем и н ар сабактары меи монжазба тақырыптарының жоспарлары да берілген.
Оқулык н егізін ен әл ем дік және үлттық экономика ғылымының жетістіктеріне
с о й к е с ж а зы л ғ а н . Сонымен катар авторлар шетелдік экономикалык
о д еб и ет т ер д іп сүбелі теориялык нәтижелерін де ескерген, онын ішінде ТМД
елдері, осіресе р есей мен К азахстан галым-экономисггерінің енбектері молырақ
камтылған.
"Жшпы экоі юмикалық теория» оқулығын мына күрамдағы авторлык үжым
дайындаған:

Шеленов Өтеғали Кадырғалиұлы - экономика ғылымынын докторы, ӘльФ ар аби аты ндағы Қазак мемлекеттік үлттық университетінін професеоры,
Халы қаралы қ ақпараттану академиясы, Қазакстан Республикасы Әлеуметтік
г ы л ы м д а р академиясы мен Халықаралық Еуразия экономикалык
академияеы ны н академигі.

Сағындықов Елеусія Наурызбайүлы — экономика ғылымының докторы,
проф ессор.

Жүнісов Бауыржан Арыстанүлы — экономика ғылымынын кандидаты,
Қ. Ж үбан ов атыидағы Актобе мемлекеттік университетінін кафедрасының

профессоры, Халыкаралык акпараттану академиясынын мүше-корреспонденті.
Байжомартов Үкітай Серікбайүлы — экономика ғылымынын кандидаты,
Қ. Ж үбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінш кафедра менгерушісі,
профессор.
Комягин Борис Ильич — эк оном и ка ғылымынын кандидаты ,
Қ. Ж үбанов аты ндағы Ақтөбе мемлекеттік универснгетіищ профессоры.

Б ІР ІН Ш І БӨ Л ІМ . Ж АЛПЫ ЭКОНОМ ИКАЛЫ Қ
________
ТЕОРИЯҒА КІРІС П Е
Б ІРІН Ш І ТАРАУ. Ж АЛПЫ ЭКОН ОМ И КАЛЫ Қ
ТЕ О РИ Я Н Ы Ң М ЕТОДОЛОГИЯСЫ
1.1. Э К О Н О М И К А Л Ы Қ ТЕ О РИ Я Н Ы Ң ДА М У КЕЗЕҢ ДЕРІ
Бізді қоршаған ортаға үңіле карайтын болсақ, ол тым күрделі
ж ән е онда болы п жататын әртүрлі өзгерістер бір-бірім ен өзара
тығыз байланысқан. Осы құбылыстарды жан-жақты зертгеу ісімен
көптеген ғылымдар айналысады, солардын іш інде экономика
ғылымынын орны ерекше.
Қазіргі замаңца «экономика» сөзінің түсінігі кеп мағынаны
біддіреді.

Біріншіден, «экономика» сөзімен игіліктер мен қызметтер
көрсететін өндірістік және өндірістік емес салалардың жиынтығы
ретінде тусіндіріледі, онсы з адамзат қоғамы өмір сүре алмайды.
С он дай -ақ «эк оном ик а» сө зім ен эк оном ик алы қ катынастар
жиынтығы қарастырылады. Осы қаты настар өн дір у. бөлу,
айырбастау ж ән е түтыну жүйесінде калыгітасады. Бүл катынастар
коғамньщ экономикалык базисін қүрап, оңда идеологиялык ж әне
саяси қондырма орналасады.
Екінш іден, «экономика» сө зін ғылымдар тоғысындағы
экономикалык қатынастарын қызметтік немесе салалык астарын
қарастыру ден білеміз. Экономикалык теорияның өкілдері өндіріс
д е ң г е й ін ің м а к р о - м е н м и к р о э к о н о м и к а м и ж ә н е
интерэкономикасы н бөліп қарағаңда д а «экономика» ұғымын
түсшдіреді. Интерэкономика дүниежүзілік шаруашылыктың пайда
б о л у ы м е н д а м у за ң д ы л ы ғ ы н с и п а т т а й д ы . С о ң д а й - а к
экономикалык теорияда бірнеше экономика турлерін бөліп карашхы:
дәсгұрлі, нарыктық, еркін бәсекелік, әкшшілдік-әміршілдік, аралас
ж ән е басқалары.
Үшіншіден, «экономика» сөзі экономикалык ғылым жалиы
экономикалык теория ретінде қарастырлады.

Төрпгінцвден, «экономика» сөзімен окыту пәні ретіиде тутаірЬкяі'

Қоғамдык кэтьшастар жүйесінде экономикаға ерекше орын беріяеш,
себебі ол саяси, кұқықтык, рухани және баскада қогамдык, өшр
саласының мазмүнын анықтайды. Экономикалык саясат
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ж он ом и к ан ы ң шоғырланған мағынасын білдіреді. Генетикалық
көзкарас тұрғысынан алғанда. саясат экономикадан өрбиді деген
еөз. Саяси көзқарастар, мекемелер мен қатынастар екінш і реттегі
бай лан ы стар болы п табы лады , с е б е б і олар эк он ом и к ал ы к
қатынастардан туындайды, олармен анықталады ж ән е соларға
кызмет жасайды. Өз кезегінде саясат әрдайы м қоғамдық дамуда
ерекше роль атқарады. Экономикалык зандардың дамуын адамзат
қоғамы саясатты колдану аркылы жүзеге асырады.
Экономикалык ғылым — ен ертедегі ғылымдардың бірі. Алғашқы
рет «экономия» («ойконом ия») терм ині біздің дәуірім ізге дейін
ІІІ-ш і ғасырда ертедегі грек ойшылдары К сен оф он т (б.д.д. 430355 жж.) ж ән е Аристотель (б.д.д. 384-322 ж ж .) еңбектерінде пайда
болды.
«Ойкономия» (экономия) созі ретінде — (үй, шаруашылық)
Аристотель күл иеленушілік шаруашылықты жүргізуді ұйымдастыру
туралы ұсыныстар жиынтығын түсінген. Кейінірек, осы бір талаптарға
сүй ен е отырып, ф еодал ды қ иелікті ж үргізу үш ін ұсыныстар
жиынтығы жасалды.
Э к о н о м и к а л ы к (тауар л ы -ақ ш а) бай л ан ы стар ды ң дамуы
феодалдық түйыктылыкты жоюға ж ән е мемлекеттің пайда болуына
эсер етті. Сол кездері жеке иеліктерді жүргізумен шектелмеді ж ән е
мемлекеттегі (мемлекет грекше — «полис», «политейя» деген сөз)
барлы қ ш аруаш ылыкты ж ү р гізудің ж алпы ұлттық ер еж есін
анықтаудың алғашкы талпыныстары пайда болды. М емлекеттік
шаруашылыкты жүргізудің жалпы ережесі «саяси экономия» деген
атка ие болды. Алғашкы рет «саяси экономия» деген ұғымды француз
сарай қызметкері Антуан Мокретьен колданды. Ол «Саяси экономия
трактаты» (1615 ж .) кітабында Франция елінің шаруашылығын
мемлекеттік тұрғыдан басқарудың субъектісі ретінде қарастырды.
Бірак муны ғылым деп айтуға ерте болатын. Экономикалык теория
ғылым ретінде XVT-XVII-ші ғасырлар тоғысында пайда болды. Осы
кезде тауарлы - ақш а катынастары к ең дамыды. О ны ң е з і
эконом иканы ң даму зандылықтарын қарастыру мен зертгеудің
бастауы болып табылды.
«Меркантилизм» (итальян созі «мерканте» —саудагер, копес деген
үғымды білдіреді) бірінші экономикалык ілім болып табылады. Осы
ілімінің негізгі мазмүны мынада: меркантилистер байлыктын кдйнар
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көзі мен қоғамны ң әл-ауқаттылығы, материалдык игіліктер
өндірісінде ем ес, ол тауар мен акша айналымы саласында болады
деп есептеді. Олардың ойынша, қоғамының әл-ауқатгылығына,
сыртқы сауданы реттеу, тауарды сыртқа шығару баска елден
әкелуінен артып тұруы мен елдегі ақша капиталынын (алтын,
күміс) жинақталуы арқасында қол жеткізіледі. М еркантилистік
саясат елге барынша көп мөлш ерде алтын мен күмісті жинауды
көздеді. М еркантилизмнің нағыз өкіддері - Вильям Стаффорд
(1554-1612 жж.) ж өне Томас М ен (1571-1641 жж.) болып табылады.
Қоғам байлығы саудада емес, ол өндірісте пайда болатындығы
туралы идеяны алғашқы рет физиократтар («физиократ» гректің:
«физис» — табиғат, «кратос» - өкімет деген екі сөзінен шыккан)
мектебінің еңбектерінде пайда болды. Осы мектептің басты
түлғасы — Франсуа К енэ (1694-1774 жж.) еді. Ол ұлтгық байлыктың
қайнар көзі - ауыл шаруашылығындағы ең бек деп есеп теді.
Кейінірек осы сұрақтар Уильям Петти (1623-1687 жж.), Адам Смит
(1723-1790 жж.) ж эне Давид Рикардо (1772-1823 жж.) еңбектерінде
де қарастырылды. Олар үлттық байлықтың қайнар к ө зіт ек ауыл
шаруашылығының еңбегі арқылы емес, барлық өндіріс саласындағы
еңбекгерде (ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп ж ән е құрылыс ендірісі)
көрінетіндігін айғақ етті. Осы идеялар «классикалық» (үлгілі) деген
атқа иеленді, соңды қтанда бүл ілім інің өкілдері классикалык
экономикалық мектептің негізін қалаушылар деп аталды.
Классикалық мектеп саяси экономияның түжырымдамасын
тереңдете отырып, Уильям Петти, Адам Смит, Давид Рикардо, Карл
Маркс (1 8 18-1883 ж ж .) ж эне Фридрих Энгельс (1 8 20-1895 ж ж .)
теориялык, тұжырымдаманы жасады, ол жинақталып — «марксизм»
деген атқа ие болды. К. М аркстың аш қан басты жаңалықтары:
қ о ғ а м д ы қ -эк о н о м и к а л ы қ ф о р м а ц и я , к а п и т а л и зм н ің дам у
зандылықгары, социализмнің (коммунизм) жаңа жүйе ретіаде пайда
болуы, ұдайы өндіріс п ен экономикалы к дағдарыстар теориясы,
тауарға сіңген еңбектің екі табиғаттылығы, қосымш а қүн турады
ілім дерді қалыптастырды; абсолю ттік рентаны ң, жалдамалы
еңбекгің м әнін ашты. К. Маркстыц басты еңбегі - «Капитал» (1867ші жылы 1-ш і, 1885 ж. - 2-ш і, 1894 ж. - З -ш іг о ш а р й жарыкка
шықты) деген атпен белгілі ж өне осы ең б ек оны әлемдегі ұлы

экономистер қатарына косты.
Бүл ілім інде ж еке олқылықтар да бар. Тарих К. М аркстың
капитализм кезеңіндегі пролетариатты ң абсолю тті кедейленуі
туралы қорытындысын қоғам толық мақұлдамады, капитализмді
таза канаушы коғам деген пікір де қателеу көрінді. Ә лемдік
экономикалы к ғылым м арксизм ді қатты сы най отырып, осы
ілім эк о н о м и к а л ы к т е о р и я н ы дам ы тудағы е р е к ш е д ә у ір
болатындығын мойындады. Экономикалык теорияның дамуына
сүбелі үлес қоскан белгілі американ ғалым-экономисі, «Экономикс»
окулығының авторы Пол Самуэльсон (1915 ж.) ұлы үш ойшылды
ерекше бөліп қарайды. Олар А. Смит, К.М аркс ж эн е Дж. К ейнс.
А м ериканы ң көрнекті ғалымы Д ж . Г элбрей т бы лай деген:
К. Маркстің ілімі өте қүнды, сондыктан оны толық марксистерге
беруге қимайды. К. М аркстің еңбектерінде баяндалған идеялар
шет елдер мен Р есей де д е ө зін ің кейбір ізбасарлары н тапты.
Р есейде К. М аркс п ен Ф. Э нгельстің идеялары н В .И . Л енин
(1870-1924 жж.) белгілі дереж еде толықтырып өндеді. В.И. Ленин
К. М а р к с т ің қ о ғ а м д ы қ к а п и т а л д ы ү д а й ы ө н д ір у ж ә н е
экономикалы к дағдарыстар туралы теориясы н талдауға ерекш е
м ән береді. Ол туралы оны ң «Ресейдегі капитализмінің дамуы»
(1899 ж .), «Нарық д еп аталатын сүрақтар» (1893 ж .) ж эн е баска
еңбектері куәланды рады . Бұл ең бек тер ін де В .И . Л ен и н ірі
өн ер к әсіп үш ін ішкі нары қтың калы птасу п р оц есін таңдауды
көрсетіп, нарыктың ұйымдастыруш ылы қ пен біріктіруш ілік
күш інің эк он ом и к ал ы к заңды лы ғы н ашты. О сы айты лған
экономикалы к ойлар қазіргі жағдайда Т М Д елдерінің нарықка
көшуінде өзекті м әселелер болы п табылады.

ХІХ-шы ғасырдыц екінші жартысы нда «маржинализм»
(ағылшыннын «marqinal» —шекті деген сөзі) теориясы калыптаеты.
Бүл теорияның негізін австриялык мектептің экономистері Карл
М енгер (1840-1921 ж ж .), Ф ридрих ф о н Визер (1851-1926 ж ж .),
Эйген ф о н Б ем -Б аверк (1 8 5 1 -1 9 1 4 ж ж .), со н дай -ақ ағылшын
эк о н о м и сі Уильям С тен ли Д ж ев о н с (1 8 3 5 -1 8 8 2 ж ж .) ж э н е
баскалары калады. М аржинализмнің басты категориялары: ш е ю і
пайдалылық, шекті внім ділік, шекті шығындар. М арж инализм
эк о н о м и к о -м а т ем а т и к а л ы к т ә с іл д е р м ен м о д е л д е р д і к е ң
колданады. Математикалық мекгептің өкілдерінің бірі, швейцар-
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эк он ом и сі Л еон Вальрас (1834-1910 ж ж .) болы п табылады. Ол
жалпы нарықтык теп е-тең діл ік м оделін ж асады , оны ң негізі
сүраным мен ұсынымға талдау жатады.
Қазіргі Батыс елдеріндегі экономикалык теория негізінен төрт
ірі ағьшмен сипатталады:
— бірінші ағым «неоклассикалық» деп аталып, ол казіргі
«монетаризм» ж әне «неолиберализм» теорияларымен жұптасады.
Н еоклассиктер — А .С м иттің тікелей ізбасарлары былай деп
е с е п т е д і: ег ер н ар ы қ ты қ э к о н о м и к а н ы н с у б ъ е к т іл е р ін е
мүмкіндігінш е эконом икалы к еркіндік бер іл се, онда олар ете
жаксы қызмет атқарған болар еді;
— ек ін ш і ағы м « к а п и т а л и з м д і р е т т е у » т е о р и я с ы м е н
айқындалады. О ны ң н егізін колдауш ы ағылш ын эк он ом и сі
Дж. К ей н с (1 8 83-1946 ж ж .) болы п табылады;
— үшінші ағым «институционализм» (латынның «institutum» —
бекіту, күрылтайлау деген сөзі) теориясымен белгілі. О ның негізін
қалаушы американ ғалым — эк он ом и сі Т орстейн В еблен (18571929 жж.) болып табылйдьь/Оның 1899 жылы «Парықсыз топтын
теориясы» атты еңбегі жарық көрді. Осы ағым үшін капиталистік
қоғамны ң дамуы м ен түрінің өзгеруіне арналған зерттеулер
сипаты тән. Т. В ебленн ің ізбасарларына «индустриалды коғам»
теориясын жасаған американ ғалы м -эк он ом и сі Д ж . Гэлбрейтті
(1908 ж .) ж э н е « к о н в е р г е н ц и я » (л аты н н ы ң co n v erg ere —
жақындасу, үқсайты н деген с ө зі) теориясы н жасаған голланд
ғалым-экономисі Ян Тинбергеңді жатқызамыз. Американ ғалымэк о н о м и с і П о л С а м у эл ь с о н н ы ң (1 9 1 5 ж .) айтуы нш а, бүл
теорияларда «аралас экономиканың» түп-түлғасы қарастырылған.
~ твртінші ағым әлеуметтік бағыталған нарықтык шаруашылык
теориясымен танылады. Осы теори я н ы ң н егізін қалаушылар неміс ғалымы, м ем лекеттік қайраткер Л ю двиг Э рхард (18971977 жж.) ж ә н е германияны ң ғалы м -эк оном исі Вальтер Ойкен
(1891-1950 ж ж .) болы п табылады.
Сонымен, «саяси экономия», элде «экономикалык теория»
немесе «теориялық экономика» ма?
Э к о н о м и к а л ы қ ғы л ы м үш ға с ы р бойы (X V II-X IX ғғ.) саяси
экономия ретінде дам ы ды . Экономикалык теория аныктамасында
тапты қ кө зқар асты ң б асы м д ы л ы ғы н дәлелдей отырып, К. Маркс
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оны кеңінен қолдануды ұсы нды . Осы ұғымды алғашқы рет
француз-жазушысы әрі королі Людвиг Х ІІІ-тің сарай қызметкері,
Антуан М онкретьен өзінін экономикалы к ілімінің айналымына
енгізіп, ол «Саяси эконом ия трактаты» атты к іт а б ы н
1615
жылы жазған болатын.
Ағылшын ғалым-экономисі Альфред Маршалл (1842-1924 жж.)
өзінің «Саяси экономия принциптері» (1890 ж .) деген еңбегінде
«саяси экономия» термині «экономикалык теория» ұғымымен парапарлығын айтты. «Саяси эк он ом и я , — д е п жазды ол, — «эл аукаттылықтың материалдық негізін құру ж ән е қолданумен өте
тығыз байланысты саласы болып табылады. Бұл накты шындық
жиынтығы ем ес, тек нақты шындықты ашу үш ін құрал-сайман
і-а н а » 1. С о д а н б е р і 100 ж ы л д ан астам уақы т ө тті ж ә н е
экономикалы к ғылым (алдағы талдаудан байқалғандай) ж аңа
зерттеулермен толыктырылады. Осы зерттеулер дамыған едцерге
кен тараған «Экономикс» (авторлары П .С ам уэльсон, К эм пбелл
Р .М а к к о н е л л , С т э н л и Л .Б р ю ж ә н е б а с қ а л а р ы ) т и п т е с
оқулықтарында баяндалады.
Экономикалык теория Д . Рикардо мен К. М аркстің еңбек
күны теориясы на догм ати к алы қ к о зқ ар асп ен қараудан
босатылды. ХІХ-шы ғасырдың соңғы ширегінде құн мәселесін
шешуге жаңа тәсіддід кең қодцануы етек жайып, жоғарыда аталған
шекті пайдалылық теориясы туындады. Ж аңа төсілдің басты
идеясы: кұнды тек шығындарға (м еш іі ең бек те н ем есе «үш
факторда» — ен бек , ж ер, капиталда болсы н) балау оры нсы з
жай. Қүн (бағалылық) пайдалылық дәр еж есім ен анықталды.
А. Маршалл өзінің «Саяси эконом ия приндиптері» (1890 ж.)
ж үм ы сы н д а м ы н а н д а й ойды қорытындылаған: Д . Рикардо м ен
К. М арксты ң еңбектің қүндық теориясы м енш екті пайдалылык
т е о р и я с ы («м арж ин ализм ») ары қарай б ір д ей дам ы м айды ,
сонды ктан оларды синтездеуді жүзеге асырды. Ш екті пайдалылык
теориясы мен классикалық кұнныц еңбек теориясын біріктіру
аркылы ғылыми кұн теориясын қүруға жол ашты.
«Өндіріс шығындары, сүраным интенсивтігі, өндіріс шектеулігі
ж әне онім бағасы , — деп ж азды А.М арш алл, — бірі-бірін өзара
1 Маршалл А. Саяси экономия принциптері, J т - М., 1993, 31, 36 беггер.
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р еттей д і»1. О сы уақы тқа д е й ін алайда бұл екі теори я н ы ң
с и н т е зд е л у і ок улы қ тарда толы қ қ олданы лған ж оқ . Бірак
Д . Рикардо м ен К. М аркстың еңбектерінің құндық теориясы қосы мш а құн өндірісі м еханизім ін ашты. Осы өн діріссіз бірдебір коғам дамымайды.
Ш екті пайдалылық теориясы орташ а м елш ерден шекті
шығын шамаға өту м үм кіндігін ж асап ж ә н е олардың сүраным
мен үсыным мөлшеріндегі, келеміндегі, сондай-ақ шығындардағы
өзгерістерге алып келді. Бүл талдау п р оц есі үш ін маңызы өте
зор. Экономикалык. теорияда математикалык тәсілді қолдануға
жол ашыдцы.
Қазіргі кезде эк оном ик алы к теорияны ң мазмүны бүрынғы
саяси экономия шеңберіне қарағанда ауқымды ж эне ол теориялык
экономика, әртүрлі экономикалык, бағыттар мен экономикалык
ойлар жетістігі жиынтығында қаралады.
Экономикалык теория — бұл іргелі экономикалык ғылым,
әлеуметтік-гуманитарлық ж ән е кәсіби экономикалык білімнің
негізі. Осы тұрғьщан, экономикалык теорияны коғамдык байлықты
ж эн е экономикалык қатынастар мен экономикалык зандарды
зерттейтін ғылым ретінде анықтауға болады.
1.2. ЭКОН ОМ И КАЛЫ Қ ТЕО РИ Я Н Ы Ң П Ә Н І,
ӘДІСТЕРІ Ж Ә Н Е ЗАҢДАРЫ

Экономикалык теорияның зерттеу пәнін алғаш рет классикалык
мектеп окілдерінің бірі А. Смит жасаған болатын. Ол б ы лай деген:
бұл ғы лы м об ъ ек ти вті, а д а м н ы ң е р к і м ен с а н а с ы н а тәуілді ем ір
с ү р е т ін қ о ғ а м д а ғ ы м а т е р и а л д ы қ и г іл ік т е р д і ө н д ір у , б е л у ,
ай ы рб астау ж ә н е тұты н у за н д ар ы н қар асты р у ы қаж ет. С о н д ай а қ әртүрлі то п тар арасы н дағы өн ім д і б өлудің табиғи заңды лы ғы
ж ә н е о н ы м е н б а й л а н ы сты бөлу қ а т ы н а с т а р ы н д а қарасты рады .
К. М арксты ң пайы мдауы нш а, саяси эк оном ия заттарды,
материалды қ игіліктерді ем ес (оны басқа ғылымдар ш еш еді),
адамдардың арасындағы өндіру, белу, айырбастау жөне тұтыну
туралы эк о н о м и к а л ы к , ө ң д ір іс т ік қаты настарды карасты рады. К. М аркстың «Саяси экономикаға сын» (1859 ж.) енбегіңе
1 Маршалл А. Саяси экономия принциптері, 2 т - М., 1993, 100, 109 беттер

Ф. Э нгельс ко м м ен тари й ж асап бы лай деген: «Саяси экономия
затпен емес, адамдар арасындағы катынастардьщ іс-әрекетін
карастырады», бірак «бул катынастар затпен байланыстары жэне
загтар аркылы байкалады»1.
Казіргі уакытта шет елде кең тараған «Экономикс» оқулығыньщ
авторы Пол Сам уэльсон экономикалы к теорияны ң бірнеш е
аныктамасын келтіреді:
1. Экономикалык теория - д еп ж азды ол, — бұл қы зм ет түрлері
туралы ғылым, айы рбас ж э н е адамдар арасындағы ақш алай іс әрекетке байланысты.
2. Экономикалык теория адам дарды ң си р ек н е м е с е ш ектеулі
өн д ір гіш р есу р ст ар ы н (ө н д ір іс т ік м ақ сатқ а бағы тталған ж ер ,
ең б ек , тауарлар; м ы салы , м а ш и н а м ен т ехн и к ал ы к б іл ім д ер )
қ ол дан у арқы лы ж ә н е әр түр л і тауарды ө н д ір у м е н түты ну
м ак саты нда, оларды қ оғам м үш ел ер і ар асы н да б е л у туралы
ғылым.
3. Экономикалык теория а д а м дар ды ң өм ір л ік қ ы зм ет ін ің
күн делікті іск ер л ігін ж ә н е ө зд е р ін е өм ір сүр у м ү м к ін д ігін таба
оты ры п ж э н е осы ж ол ды қ ол дан у туралы ғылым.
4. Экономикалык теория а д а м за т т ы ң түты ну м е н ө н д ір у
саласы ндағы ө з ін ін м ін д ет т ер ім ен қалай айналасаты ны туралы
ғылым.
5. Экономикалык теория бай л ы к туралы ғылым р ет ін д е» .2

«Бұл тізімінің үзақ екенін» пайымдай отырып П .Самуэльсон
мынадай ойды жалғастырады: «жақсы кітапхананың бөлім інде бір
сағат кы змет істеген сауатты адам, уақытын барынш а соза түседі»,
с о н д ы қ т а н д а « э к о н о м и к а л ы к т е о р и я , с ө з с і з , ө з ін е о с ы
аныктамаларда корсетілген барлы қ элем енттерді кірістіреді ж ә н е
о л а р ұ за қ т із ім г е с о з ы л а д ы » . О д а н к е й ін П .С ам уэл ь сон :

«экономикалык теория пәнінің ешқандай анықтамасы дәл болуы
мүмкін емес, тіпті олай болудың қажетінде жоқ» — д ей д і. О ған
к а р а м а ста н П . С а м у э л ь с о н ө з ін ің п ә н г е д е г е н қ о р ы т ы н д ы
ан ы к там асы н к ел т ір ед і.

' Маркс К., Энгельс Ф. Шығармалар, 13 т., 498 бет.
С ам уэльсон П. Э к он ом и к а, 1 т. - М ., Н П О «Алгон», В Н И И С И , 1992,
67 бет.
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«Э коном икалы к
т е о р и я к а й д а ғ ы б ір с и р е к ө ң д ір у ш і
ресурстарды адам м ен қоғам у ак ы тты ң өтеуіне қар ай , а к ш а н ы н
кем егім ен нем есе о л ар д ы ң қаты суы нсы з, әртүрлі тауарды өндіру
ү ш ін та ң д а й д ы ж ә н е о л ар д ы қ а з ір м е н б о л а ш а қ т а түты н у
м а қ с а т ы н д а әр тү р л і ад ам м ен к о ғам то п т а р ы а р а сы н д а б елуд і
қ о л д а н у турал ы ғы лы м ».
П . С а м у эл ь со н ы ң бүл а н ы қ т а м а с ы н д а ад ам д ар д ы ң
э к о н о м и к а л ы к , м ін е з - қ ұ л қ ы а й т ы л а д ы ., Ә ң г ім е н а р ы қ т ы к
ж ағдайдағы ж ә н е бөсекелестік ортадағы — адам ны ң, өндіруш інің,
т ү т ы н у ш ы н ы ң , ү й -ш а р у а ш ы л ы ғ ы н ы ң , к ә с іп о р ы н н ы ң ,
м ем л екеттің м ін е з-қ ү л қ ы туралы . С ебебі, б іреуінің м ін е з-қ ү л к ы
б а сқ а а д ам н ы ң п с и х о л о ги я сы н а н өрбиді. А лайда, « Э кон ом и кс»
о қ у л ы ғы н ы ң авто р ы м үн ы тү с ін д ір м еге н м е н , б ә р і-б ір м ы н а н ы
түж ы ры м д ай д ы : а д а м н ы ң н а р ы қ ж а ғд а й ы н д ағы м ін е з -қ ү л қ ы
таб и ғаттан ты с к ү ш тер д ен ту ы н д ай д ы , ол ад ам д ар ар а сы н д а ғы
өзара эконом икалы к, қ аты н астар м ен байқалады . К. М ак к о н н ел л
м ен С. Б р ю « Э к о н о м и к с » о к у л ы ғы н д а б ы л а й д е ген : «Бүл
ғы л ы м н ы ң м ә с е л е л е р і ә д етте ж е к е ған а ем ес, ол к о ға м д ы к
к ө зқ а р а с тү р ғы с ы н а н о қ ы ты л а д ы . Т ауар м е н қ ы зм е т көрсетуд і
өн д іру, б өлу ж ә н е түтьіну, м үнда ж а л п ы қ о ғам к ө зқ а р а с ы
түрғы сы нан қар асты р ы л ад ы » 1.
А й т а л ы қ , о сы к ө з қ а р а с тү р ғы с ы н а н қ а й с ы б ір авто р е з ін ің
зертгеуіне әл еум еттік-экон ом и к ал ы қ каты настарды қарасты ра ма,
әл д е қ а р а с т ы р м а й м а, о д ан б ей х аб ар ж ә н е ол ә р д а й ы м о сы
проблем аларды кездестіреді. О лар э к о н о м и к а л ы к категори ял ар,
п ри зм асы ар қ ы л ы , әртүрлі гр аф и к тер м ен тал ғаусы зд ы к кисы ғы ,
сүраны м м ен үсы ны м за ң ы , н а р ы к субъектісіндегі м ін е з-қ ү л к ы н
қа р а сты р а д ы . Адамдардыц мінез-құлқы себепті ем ес, кайсы бір
әлеуметтік-экономикалық қатынастардың салдары.
О сы дан түй етін ой: эк оном ик алы к теор и я ә л еу м ет т ік эк он ом и к ал ы қ қ аты н астар д ы эк он ом и к ал ы к зак дар мен
экономикалык категорияларды бейнелеу ж ән е дамыту аркылы
оқытады.
Сонымен экономикалык теорияны оқытудын пәні әлеуметгікэконом икалы қ қатынастар болы п табылады ж ән е олар барлык
' Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс - М., Республика, 1992. 19 бет.

қо ғам д ы қ өндіріс ф аза л а р ы н д а (өн діру, бөлу, а й ы р б астау ж ә н е
түтыну) қалы гітасады .
О сы а й ты л ға н о й д ы ң п а й д а с ы н а ж ә н е т а ғы бір м ы сал
келтіруге болады . П .С а м у эл ьс о н « Э кон ом и кс» м ән ж азб а с ы н ы ң
ІІІ-ш і та р а у ы н д а н а р ы қ т ы ң м ех а н и зм м ә н ін ің а н ы қ т а м а с ы н
к е л т і р е д і . «Н ар ы қ ты қ м е х а н и з м , — д е п ж а за д ы о л , —
шаруашылықты үйы мдасты руды ң сондай түрі, онда ж ек е
түтынушылар мен ендірушілер нарық арқылы экономиканың негізгі
үш мәселесін шешу мақсатында (нені өндіру керек?, қалай өндіру
керек?, кім үшін ендіру керек?)» өзара іс-әрек ет жасайды.
Е ріксіз м ы н ад ай сауал туады : н а р ы қ т ы қ м ех а н и зм қ ы зм е ті
кезінде адамдар арасы нда кандай қаты настар калыптасады? Ж ауап
бір ж акты : нарықтық механизм — бұл сондай экономикалық
категория, оның көрінісі арқылы адамдар арасындағы қоғамдықэкономикалык қаты настар е т е анық байқалады . М ін е, осы
катынастар нарықтық экономиканын негізгі үш мәселесін шешуге
бағытталған.
Э коном икалы к теория ғы лы м и таны п-білудің әртүрлі әдістерін
колданады. Кез-келген ғылыми зерттеудің методологиялық негізі —
диалектикалык танып білу әдісі болып табылады. Бүл әдістің ғылы ми
мәні мынада: барлы қ э к о н о м и к ал ы к қүбьціыстар м ен процестерді
оларды ң дам уы түрғы сы н ан — ж ай түрін ен күрделісіне, төм енгі
саты дан ж о ғар ы сы н а кар ай қарасты рьуіады . О сы процестерді
карасты ру кезінде тан ы п -б ілуд ің көп теген тәсілдерін қолданады .
Таны п білудін диалекгикалы қ әдісі барлы қ ғылы мда қолданылатын
жалпы әдіс болып табылады. Д иалектиканьщ жалпы заңы н қолдана
о г ы р ы п , э к о н о м и к а л ы қ т е о р и я ө з ін е т ә н ғ ы л ы м р е т ін д е
сипаттайты н арнайы зерттеу әдістерінде қолданады .
Экономикалык теорияның пайдаланатын зерттеу әдістерінің ең
маңыздысы — ғылыми абстракц ия ә д іс і болы п табы лады .
«Абстракция» терминін нақты түсіндірер болсақ, ж екеш е ты с ойлау
деген үғы м ды білдіреді. К үн д елікгі өм ірде «абстракция» көб ін есе
нақты болм ы стан ты с ж эн е те к ойда, елес ретінде түсндіріледі. Ал
нақты нәрсе —бүл күнделікгі өмірде керінетін қүбы лы с ш ынды ғы.
Ғылыми абстракция дегеніміз зерттеліп отырған қүбылыстардың
мардымсыз, өткінш і ж актары н дерексіздендіру, олардағы түрақты
қаси еттерд і тауьш көрсету п р о ц есі. М ы сал ы : «өндіріс» д е ген

14

т ер м и н д і алайы қ. Бұл с ө зд і айтқан к е зд е, бұл ұғы мны ң
абстракциялы, ойдан тыс екендігіне күдіктенбейміз. Жалпылама
өндіріс —бұл абстракция, бірақ ақылға сиымды абстракция. Себебі,
шын м әнінде ол жалпылама нәрсені көрсетеді, оны тұйықтайды
ж әне сөйтіп біздерді қайталаудан құгқарады. Мысалы, өнеркәсіптік
өндіріс, құрылыс өндірісі, ауыл шаруашылық өндірісі ж ән е т.б.
Біздер жалпылама өндіріс туралы әңгіме қозғағанда барлық өндіріс
салаларының жиынтығын айтамыз.
К.Маркс айтқан болатын: «...экономикалык формаларға анализ
беруге микроскопты д а, не химиялық реактивті де пайдалануға
болмайды. Бұл екеуінің орнына абстракцияның күші жүруге тиіс»1.
К ө бін есе қүбылыстың м ән ін түсінуде, сол кездегі к ездей соқ ,
қосарланған кейбір жағдайлар кедергі жасайды . С онды қтанда
басты н әр сен і ш еш іп алу үш ін — м әсел ен ің м ән ін тоқы п, оны
тер ең корты нды лау, к едер гі ж асай ты н , ек ін ш і д ә р е ж е д е г і
қүбылыстардан дерексіздендіру қажет.
Кез-келген процесті зерттеуде экономикалык теория тарихи
ж ә н е л о г и к а л ы қ ә д іс т е р д ің б ір л іг ін қ о л д а н а д ы . О сы
тенденциясының дамуын айқындау үш ін, қүбылыс пен процестің
пайда болуы, оларды ң ө су ж олдары н көрсету қажет, Д ем ек,
эконом икалы к теория тарихи при нцип ті басш ылыкка алады.
Э коном и калы к қаты настарды тарихи к өзқ ар асп ен зерттей
оты ры п, эк о н о м и к а л ы к теор и я тарихты н со ң ы н а н ілесе
алмайды. С ебебі тарих көп жағдайда кездейсоқ факторлар, қымқиғаш қүбылыстар, кері шегіністер мен ілгері озып кетушіліктер
іс-әрекетіне бой алдырады. Осы кезде экономикалык ғылымыньщ
логикасы көмекке келеді. Сонды қтан да эконом икалы к теория
ә д ісін ің ең маңы зды п ри нцип тері — зерттеудің тарихи ж әне
логикалық әдіст ер ін ің бірлігі болы п табылады. Логикалык әдіс
~ деп жазды Ф .Э нгельс, - бұл сол бір тарихи әдіс, тек тарихи
дамудың кездейсоғы нан босаты лған. Э коном икалы к теория
осы тарихы сатыдағы болмысты бейнелейді ж әне «заңға сәйкес,
шындықты тарихи процестің өзі беріп отырады».2
1 Маркс К., Энгельс Ф. Шығармалар, 23 т., 6 бет.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Шығармалар, 13 т., 497 бет.
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Э коном икалы к процесті ок ы п -білуде жалпы, ерекш е мен
жекенің диалектикасын катан сақтау оры н алады.
Болмы сты т а н ы п -б іл у п р о ц е с і п р ак ти к ам ен басталы п,
практикамен аяқталады. Қоғамдык практика — экономика теория
әдісінің ең маңызды буыны ж эн е оның ережесінің дұрыстығын
растайтын өлшемі болып табылады.
Абстрактылы ойлау проц есінде экономикалы к категориялар
(тауар, нарық, ақш а, капитал, пайда ж э н е т.б.) калыптасады.
Экономикалы к категория — логикалы қ ұғым ж эн е адамдар
арасындағы әлеуметтік-экономикалы қ қайсы бір қатынастарды
көрсетеді. Д ем ек , эконом ик алы к теория адамдар арасындағы
ә л е у м е т т ік -э к о н о м и к а л ы қ к аты н астар ды эк о н о м и к а л ы к
категориялар ретінде бейнелеу арқылы окытады.
Экономикалык зерттеуде анализ (талдау) ж эн е синтез тәсілі
де қолданылады . Т аби ғаттағы дай , қ оғам да д а зер т тел етін
күбылыстар мен процестер белгілер, қасиеттер ж ә н е сипаттар
жиынтығына ие болады . Осы объ ек тін і дұры с түсіну үш ін,
оларды ең ал ды м ен қ үр ам дас б ө л ік т ер г е ж ік т еу қ аж ет.
Зерттелетін қүбылыс ө зін ің күрамдас бөліктері м ен жақтарына
ж іктеледі. Осы бөліктер мен жақтардың әрқайсысын нақтылап,
түтас кұбылыстың кажетті бір болігі ретінде карастыруды анализ
(талдау) дейміз.
Ал айда, күбылысты қарастыру тек талдаумен ш ектелмейді.
Әрбір қүрамдас бөліктерді зерттеп болған соң, осы элементтерді
кайтадан түтас етіп біріктіру қажет. Зерттелетін құбылыстардың
бөліктерін жұптастыру ж әне оларды тугас күбылыс ретінде таныпбілуді синтез дейміз.
Ғылыми болмы с э к с п е р и м е н т қолдануды, экономикалы к
процес пен қүбылыстардың логикалы қ ж ән е математикалық
м оделдерін жасауды да қарастырады. О сы ны ң барлығы ж аңа
т е о р и я , түж ы р ы м дам ал ар м ен эк о н о м и к а л ы к заң д а р д ы ң
қалыптасуын камтамасыз етеді.
Г**^Кез-келген қоғамдық өмір мен табиғат сияқты экономикада
кездейсоктықтың тікелей ауыртпалығына құбылыстардың ретсіз
бейнелеріне бағытталған белгілі зандылықтарға жол салады.
Қ оғам дағы эк о н о м и к а л ы к п р о ц ест ер д і басқ ару ондағы
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экономикалык заңдарға тэн . Экономикалык зандар оздігінен іеәрекет жасамайды. Адамдар өндіре, айырбастап ж әне түтына
бастаған ж ағдай да ғана эконом икалы к заң дар пайда бода
бастайды.
Қандай да ғылымнын басты міндеті —табиғатта немесе коғамда
қолданылатын зандарды адам мүддесіне колдану үшін танып білу
болып табылады. Экономикалык зандар объективті сипатта болалы.
яғни адамдардың еркі мен санасына бағынбайды.
Экономикалык зандарды томендегідей зандарға айырып карауғя
болады:
— ерекше экономикалык зандар — бұл белгілі бір ш аруаш ы лы к
түрлерінің нақты тарихи дамуының заңдары.
— айрыкша экономикалык заңдар — бұл заңдар ол а р д ы н ісәрекет жасауына жағдайдың сақталуындағы тарихи дәуірге тон.
Мысалы, қүн заңы; қорлану (к ор ж инау) заны; акша а й н а л ы м
заңы; сүраным мен үсыным заңы ж әне т.б.
— жалпы экономикалык заңдар — бүл за н д ар б а р л ы к тарихи
дәуірге тән. Мысалы: уақытты үнем деу за н ы . е н б е к т ін үнем
заңы, коғамдық еңбек бөлісінін. заңы, қажеттіліктін ж оғары лауы
заңы, еңбек өн ім ділігін ің үздіксіз өсу заңы , ен б ек ті ауы сты ру
заңы, халық өсуін ің заңы , шекті пайдалылык заң ы . т а б ы с т ы а
төм ендеу заңы , өн дірістік каты настардың өндіргіш күш терд ін
сипаты мен даму д әр еж есін е сай келу заңы ж ә н е т.б.
Адамдар экономикалык зандарды жасауға, ауыстыруға нем есе
алып тастауға дәр м ен сіз, бірак олар бүл зандарды ашып, коғам
мүддесіне пайдалана алады.
1.3. Ж АЛПЫ ЭКОН ОМ И КАЛЫ Қ ТЕ О РИ Я Н Ы Ң
ҚҰРЫ ЛЫ М Ы Ж ӘНЕ О Н Ы Ң ҚЫ ЗМ ЕТТЕРІ
Іргелі дайы нды қ көп астарлы ж ән е кез-келген ғылымнын
қайсы бір өте маңы зды бөлім ін зерттеум ен ғана шектелмейді.
Мысалы, ф и зика п ән і дин ам ика, статика, механика, оптика,
сүйы к ж эн е катты д ен ел ер ф и зикасы н ; электрлендіру тек
электрлендіруді оқы тумен ғана ш ектеледі. Бүл тек физика
мамандарын ғана ем ес, басқаларды да таң калдырған болар едь
Наоыктык экономикаға ө т у жағдайында экономиказЩК^ШИМД3....
щ^гуе кмммти*
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,і осынлай ж әйттер кездеседі: эк о н о м и к а л ы к теори ян ы окытуды
ш крож он ом и кам ен не м акроэконом икам ен немесе т е к нары қты к
к ш іо м и к а н ь щ к о л д а н б а л ы с и п а т ы м е н де к а р а с т ы р у ы м е н
~рекшеленеді:
Б ір ін ш ід ен , ж ал п ы э к о н о м и к а л ы к т е о р и я о к у курсы п ә н і
/к;ишы эконом и калы к теория ны н м әселелерін экон ом и калы к ілім
тарнхы м ен ты ғы з б ай л ан ы ста зерттейді.
Е кін ш ід ен , ж алпы э к о н о м и к а л ы к т е о р и я к ұ р ы л ы м ы н а оку
пуні ретінде м ы н ал ар енеді:
« Э к о н о м и к ал ы к дам уды н ж алпы т е о р и я л ы к негіздері ж эн е
м и к р о э к о н о м и к а» б о л ім ін д е үл тты к ш а р у а ш ы л ы к т ь щ ж алп ы
т е о р и я л ы к ұғы м ы м ен э к о н о м и к а л ы к д а м у за ң д ы л ы қ т а р ы
карастыры лады;
- « К о сіп к ер л ік к ы зм е т т ін те о р и я с ы ж э н е м и к р о э к о н о м и к а
негіздері» б о л ім ін д е н а р ы к ж а ғд а й ы н д ағы ф и р м а н ы ң м ін е зкүлыгын карасты ру ж әне оған м ем лекеттік органдарды ң, қ арж ы пссие ж үй есін ің , тү ты н у ш ы л ар д ы ң ж э н е т.б. э с е р етуі;
«Өтиелі э к о н о м и к а т е о р и я л а р ы н ы ң негізі» бөлім і;
<Н а р ы к гы к э к о н о м и к а н ы ң теори ялары » бөлім і;
- «Х аты каралы к эко н о м и ка ж ән е дүниежүзілік ш аруаш ы лы қты н м әселелері» бөлім і ж алпы э к о н о м и к а л ы к те о р и я н ы н іргелі
ғылы м ретінде м әсел ел ер ін ж а н -ж а қ т ы ш еш уіне ы к п ал етеді.
К е з-к е л ге н ғы л ы м с и я к т ы ж ал п ы э к о н о м и к а л ы к т е о р и я
б іркатар кы зм еттер атк ар ад ы . Жалпы теориялык экономиканын
ғылым жүйесіндегі ролін ескере отырып, төмендегідей негізгі
кызметтерін көрсетуге болады: танып білу, методологиялық,
сымшыл және практикалық.
Танып-білу қызметін коғамдык экономикалык процестер мен
кұбылыстарды терен әрі жан-жакты зерттеп білуі ж әне түсіндіруі
гиіс.
Ж алпы эк оном ик алы к теор и я н ы н тағы бір кы зм еті —
методологиялык кызмет. Ол барлық экономиканын ғылым жүйесі
үш ін м е т о д о л о ги я л ы к түрғыдан негіз болы п табылады. Оларға
салалық экономика (өнеркәсіп экономикасы , ауыл шаруашылык
э к о н о м и к а с ы , күрылыс эк оном ик асы , көлік эконом ик асы ,
кы зм ет көрсету саласы ны н эконом икасы ж ән е т .б.), кызметтік
ғылымдар (каржы мен несие, ақша айналымы, бухгалтерлік есеп,

ең б ек экон ом и касы , статистика ж эн е т.б.), эр түрлі білім салаларм
тоғысатын ғылымдар (э к о н о м и к а л ы к та р и х , э к о н о м и к а л ы к
г е о г р а ф и я , т а б и ғ а т т ы п а й д а л а н у э к о н о м и к а с ы , тұ р ғы н д а р
э к о н о м и к а с ы ж .т.б .) ж э н е колданбалы ғылымдар (м а р к е ти н г,
ш а р у а ш ы л ы к к ы зм е т ін талдау, ж о с п а р л ау , б о л ж ам д ау ж .т.б.)
ж атад ы . Егер экономикалык теория коғамдық ондірісті баскару
зандарын карастырса, онда барлык баска экономикалык ғылымдар
— осы зандардың нақты салаларда байкалуын зерттейді.
Ж алпы эк о н о м и к а л ы к т е о р и я сы нш ы л к ы зм е т ін д е құбылыстарды сын түрғысынан карасгырып, олардың жетістігі меп
артыкшылығын, күнделікті өмірде колдану максатында ж эне
кемшілігін де көрсетеді.
Ж алпы э к о н о м и к а л ы к те о р и я курсы н оқуд ы н үлкен
теори ял ы к , ж э н е п р а к т и к а л ы к м ан ы зы бар. К а т е го р и я меп
п ри н ц и п терд е, зандар м ен занды лы қтарда ол қоғам ды к дам уды н
ең м ән д і п р о ц е с те р ін кө р сетед і. Ж а л п ы э к о н о м и к а л ы к тео р и я
күрделі эк о н о м и к а эл ем ін тануды , өндіру, болу, айы рбастау ж эне
тү ты н у д ы ң ө за р а б а й л а н ы с т а р ы н к а м т а м а с ы з етеді. Ж ал п ы
э к о н о м и к а ғьш ы м р е тін д е а д ам за т о й -с а н а с ы н ы н ү ж ы м д ы к
жемісі.
Жалпы экономикалык теорияның практикальпосыз^
— накты
принциптерді ж эн е шаруашылыктың тиімді әдістерін жасаумен,
сондай-ақ мемлекеттін саясатын ғылыми дәлелдеуімен түсіндіреді.
Жалпы экономикалык теорияның ерекше мән беретіні — адам,
оның кажеттілігі мен мүддесі, қоғамдык, табиғаттық, материалдык
объектілері мен субъектілері ж эн е баска ресурстарға катынасы
болып табылады. Ж а л п ы э к о н о м и к а л ы к т е о р и я ш ар у аш ы л ы к
қ ы зм е т ін ің тү р л е р ін , п р и н д и п т е р ін , е р е ж ел е р ін , ресурстарды
ко л д а н у д ы ң ти ім д і б а ғы тт а р ы н ж асай д ы . С о н д а й -а к өндіруш і
м ен тү ты н у ш ы л ар д ы ң ж э н е э к о н о м и к а л ы к м үдделері негізінде
эко н о м и кал ы к м ін ез-қүл кы н ы ң логикасы н, оларды ң кажеттілігін
қалы птасты рады .
КАТЕГОРИЯЛАР М Е Н Т Е РМ И Н Д Е Р:
э к о н о м и к а л ы к к а т е г о р и я л а р , ә л е у м е т т ік -э к о н о м и к а л ы к
қ а т ы н а с т а р , э к о н о м и к а л ы к за н д а р , өнд іру, бөлу, ай ы р астау,
түты ну, м ер к ан т и л и зм , м ар ж и н ал и зм , и н с т и т у ц и о н а л и з м .
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к и іш е р іе іш и я . л и а л е к т и к а л ы к әд іс, а б с т р а к ты л ы әд іс, а н а л и з
жопе с инто з тәеілі, зерттеудін тарихи ж эн е л о ги к а л ы к әдістердің
G ip.im , ж а л и м . а іір ы қ ш а ж э н е ер ек ш е за н д ар , э к о н о м и к а л ы к
мү.иіолор..
САБАКТЫҢ ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ Ж ОСПАРЫ
1. Ж алпы э к о н о м и к а л ы к те о р и ян ы н даму кезендері.
2. Ж алпы эко н о м и кал ы к теори ян ы н пәні мен әдістері.
3 Э к о н о м и к а л ы к т е о р и я н ы н а тк а р а ты н кы зм еттері ж эн е
КүрЫЛҺІМЫ.
4. 'Экономикалык, зандар ж эн е оларды н объективті сипаты.
МӘНЖАЗБА М ЕН БАЯН ДАМ А ТАКЫ РЫ ПТАРЫ
1. Қазіргі э к о н о м и к ал ы к ой д ы ң дам уы н ы ң негізгі бағыттары.
2. Ж а л и ы э к о н о м и к а л ы к т е о р и я ж э н е қ о л д а н б а л ы
ж оном икалы к ғылымдар.
Ә ііП М Е ӨТКІЗУГЕ Ж Ә Н Е Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҰРАКТАР
1. Ж алпы эко н о м и кал ы к теория нені зерттейді?
2. Жалпы эконом икалы к теорияны оқы п-үйрену не үшін қажет?
3. Эконом икалы к теорияны ңдам уы ньің кандай негізгі кезеңдерін
білееіз?
4. Э кон ом и калы к теория кандай кы зметгер аткарады?
5. Э кон ом и калы к зандарды ң кандай түрлері бар?
6. Э кон ом и кал ы к теори ян ы н кандай әдістерін білесіз?
7. Кдзіргі кезде экон ом и калы к теорияны н ролі мен алатын орны
кандай?
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ЕКЗНШІ БӨЛІМ. ЭКОНОМ ИКАЛЫ Қ ДАМУДЫҢ
ЖАЛПЫ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Ж Э Н Е М АКРОЭКОНОМ ИКА
ЕКІНШ І ТАРАУ. М Е Н Ш ІК Т Щ М Ә Н І, НЫСАНДАРЫ Ж ӘНЕ
ЭКОН ОМ И КАЛЫ Қ Ж ҮЙ ЕН ІҢ ТИПТЕРІ
2.1. М ЕН Ш ІК - ЭКО Н О М И КАЛЫ Қ КАТЕГОРИЯ
«Меншік» үғымы әрбір экономикалык жүйенінін, іргетасы болып
табылады. Ол тарихи түрде адам ж әне қоғаммен бірге пайда болды.
Алғаш кы кезде м енш ік деген ұғым тек жермен байланы сты ры лды .
Сонды қтан да м енш ік адам ны ң дайы н өнімдерге емес. жерге деген.
яғни табиғи ж ән е өндіріс ж ағдайлары на қаты настары н байкатады .
М үнда адам — өндіруш і ж ән е өндіріс күрал-ж абды ғы н иеленуш і
ретінде көрінеді (жер - қоғам ды к ендірістің басты қүралы). Өндіріе
нөтижелерін иелену қоғамдык экономикалы к катынасгар шеңберінде
материалдык игіліктерді адамдар бірлесе игеру аркылы жүзеге асады.
Өткен дәуірдегі эконом икалы к ойлар иелері менш іктің мәні мен
м азм үны н карасты руда ерекш е кадам дар ж асады . Ф изиократтар
мектебінің негізін қалаушы француз эконом исі Франсуа Кенэ (16941774 жж.) «Экономикалык кесте» (1758 ж.) деген еңбегінде меншікті
кебейту процесінде еңбек өнімділігі ролінің басымдығын көрсеткен.
Ол, м енш ікті м олайтудағы ең б екш ін ің егін ш аруаш ы лы ғы ндағы
еңбек өнімділігінің басы м ды лы к ролін ерекш е колдап, оны барлы к
байлы кты н кай н ар көзі ретінде санады.
М енш іктің пайда болу табиғатына комакты үлесті Уильям Петги,
Давид Рикардо ж эн е Адам С м ит косты . О лар алғаш рет коғам ны н
тапка яғни ж алдам алы ж үм ы сш ы , капиталист ж эн е ж ер иеленуші
болы п ж іктелуіне негіздеді. Уильям Петтидің «еңбек ~ байлыктын
атасы, жер — онын анасы» деген қанатты сөздері өзінің мәнін осы
күнге дейін жойған жок.
Ф ран ц уз эк он ом и сі Пьер Ж озеф П рудон (1809-1865 жж.)
меншікке өзінің к езқ ар асы н «Кедейліктің философиясы» деген
еңбегінде баяндаған болатын. Онда ол үсак буржуазиялык және
жеке меншікті дәріптеп, капиталистік меншікті сынады. П рудон

«Меншікті —бүл үрлык» деген сөзінін мәні бар. М енш іктін мүндаи
үшырады.

сипаттамасы кең тараған ж ок ж әне ғылыми сынға
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К. Маркстың тужырымдауы бойынша, меншік экономикалык
категория ретінде адамдардың еркі мен санасынан тәуелсіз өмір
сурелі. Меншік — бул ондіріс күрал-жабдығын иелену катынасы және
материалдык игіліктерді ондіру, бөлу, айырбастау мен түтыну процесі.
Маркстік теорияға сәйкес — куралдар, заттар ж әне т.б. меншіктің
заттық мазмунын қурайды. Алайда «меншік» үғымы тек қана заттык
мазмунымен немесе адамныц затка катынасымен шектеліп кана
коймайды. Адам баска адам дарм ен өзара тығыз байланы ста өмір
с ү р е д і, ең бек өнім ін өн дір еді ж ән е түтынады. Еш кімге жатпайтын
н о р с е н і — коғамнан тыс, баска адамдармен байланы ссы з ием дену

мүмкін емес. Айталык. тіл бір ғана адамны ң ен ім і болып табылады.
Себебі, ондай жағдайда адам еш кіммен сөйлесе алмайды. Меншікте
дул со д а й : е ш к ім м е н к а т ы н а сп а й т ы н а д а м н ы ң м е н ш іг і —
экономикалы к категория ретінле мазмунын жояды. Меншіктабиғи

емес, ол затгардың коғамдык касиеті.
Меншік теориясына субелі улесті батыстын казіргі экономикалык
мектебінін окілдері, американ экономистері — Рональд Коуз (1910
ж.) жоне Армен Алчиан (1914 ж .) косты. Бұл теория кейінірек
Й. Барцель, Г. Демесц, Д . Нарт, Р. Познер және басқалардың
е н б е к г е р ін д е о зін ін ж ал ғасы н тап ты . О сы ғ а л ы м д а р д ы н
гүжырымдамасына сәйк ес, ресурс озін ен өзі менш ік бола алмайды,
тек ресурстарды колдану аркылы тұтас кеш енді кұкык — м ін е осы
м енш іктін мазмүнын күрайды. Бүл проц еск е катынасатындардын
барлығы менш ік күкығын өткеру кезінде «ойы н ереж есін» білуі
кажет. М енш ік. кімге жатады, ж ән е өзара іс-әрекетгі үштастыруға
кол жеткізу үшін олармен келісу керек пе?

Олардың ойынша, меншіктін кешенді кукығы томендегідей он бір
бо іімиен қүралады:
1. иелену қукығы. яғни игіліктерге міндеттелген ден ел ік (күш куагтылык) бакылау күкығы:
2. пайдалану күкығы, яғни игіліктің пайдалы қасиетін өзі үшін
ко;ідану күкығы:
3. баскару кукығы, яғни игіліктерді колдануды кім ж ән е қашан
камтамасыз етуді ш еш у кұкығы;
4. табыска деген кукык, яғни игіліктерді коддану н әти ж есіне ие
болу күкығы:
5. егеменділік кукығы. яғни бейтараптанды ру, түтыну, игілікті
жок) нем есе өзгерту күкығы;
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6. қауіпсіздік қүкығы, яғни игілікті канаудан ж әне сырткы
ортанын. зияндылығынан корғау күкығы;
7. игілікті мүрагерге беру күкығы;
8. игілікті иеленудегі мерзімсіздік кұкығы;
9. сырткы ортаға зиян келтіретін әдістерді қолдануға карсылык
жасау күкығы;
10. жауапкершілікке жазалау түрін колдану кұкығы, яғни қарызды
төлеуге игіліктермен жазалау мүмкіндігі;
11. қалдықты сипат қүкығы, яғни бүзылған құкык шараларын
қалпына келтіруді қамтамасыз ету институтынын өмір суру күкығы.
Меншіктің экономикалык мазмүнына жүргізіжен кыскдша талдау
мынаны байқатады: меншік —бүл адамдар арасындағы материаддык
және рухани игіліктерді өндіру, бөлу, айырбастау ж әне түтыну
салаларындағы күрделі әлеуметтік"Экономикалык катынастар.
2.2. М Е Н Ш ІК Т ІҢ TYPJIEPI Ж Ә Н Е О ЛАРДЬЩ
Э КО Н О М И КАЛ Ы Қ ҚЫ ЗМ ЕТТЕРІ
Меншік катынастары мынадай қызметгерді камтиды:
а) иелену (затты иеленуді жүзеге асыру. кожалық ету),
ә) пай дала ну (заттан езін е пайдалы касиеттерді табу К
б) бөлу (запы ң қүкықтык тағдырын анықтау — сату, айырбастау,
сыйға тарту т. б .).
Меншіктің экономикалык өткерілуі, онын иесіие табыс, рента,
пайыз, дивиденд алып келуі аркылы жүзеге асады.
Әрине, әртүрлі игіліктерді иелену процесін карастыру маңызды,
бірақ теория үшін өндіріс күрал-жабдығын иелену процесін,
соньш ен қатар оны н әлеуметтік-зкономикалык, салдарын талдау
маңыздырақ.
Өндіріс күрал-жабдығына деген м енш іктің экономикалык
катынастары кез келген экономикалы к моделін (нарыктык,
әміршілдік-әкімшілдік, мемлекетпк, аралас және т.б.) к ү р а с т ы р у ш ы
болып табылады.
Адамзат қоғамының даму тарихында меншіктің тайпалык нем
қауымдастык түрлері белгілі. Алғашкы түрмыстық кауьімдастыктын
ьідырауы, отбасынын бөлінуі ж әне соны ң негізінде жеке м'
.
пайда болды. Ж еке адам ж ердін менш ік иесі болып, онь
^
сол адамньщ әзін е ж ән е оны ң отбасына берілді- л ө
отбасы қауымдастығының шапкыншылығынан корғау үш
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клуычшаегыкка біріге бастап. кдуымдастык меншігін қүрады. Кдлалык
мекендер күрылым. калаға берілген жерлер кауымдастык меншігіне
иііналады. Бүл жерде кауы м дасты к м енш ік м ем лекетгік меншіктін
Схчінеа ретінде көрінеді.
Тігіті. ерте лүниеніц өзінде-ак үжымдык (коғамдык), жеке еңбектік
жоне мемлекеттік (кауымдык меишік иелері) меншік түрлері калыптаса
Гкістады. Осылардын ішінен кейінірек жеке ж әне мемлекетгік меншік
түрлері коб ірек д ам и түсті. М ем л екеттік м ен ш ік ө зін ін барынш а
лам уы н ә к ім ш іл ік -ә м ір ш іл д ік э к о н о м и к а п ы к жүйеде, бүрынғы
К С Р О -д а (1917-1991 ж ж.) жүзеге асы р ы л ы п , о н ы н үлесі баска
м енш ік гүрлерінін Жіиггіы күры лы м ы нда — 88,6% қүрады. Алайда,
парыктык экономикасы дамыған елдерде мемлекеттік меншіктің үлесі
5%-дан 30%-ға дейін ауытқиды.
Э к о н о м и к а л ы к ж ә н е ә л е у м е т т ік қ ү р ы л ы с қ а б ай л ан ы сты
м ем лекеітж м енш ік баска м енш ік түрлерімен салыстырғанда тиімді
болуы мүмкін. Ол о н ы ң атқараты н кы зм етім ен: ж алпы коғам ны н
эко н о м и кал ы к дам у стратеги ясы н ы н қалы птасуы , эконом иканы н
салал ы қ күр ы л ы м ы н ы н о ң тай л ан д ы р ы л у ы н әти ж есін де адамға
б а ғ ы т т а л ғ а н е ң ж о ғ а р ғ ы т и ім д іл ік к е кол ж е т к ізу а р к ы л ы
сабактастырылады.
Э коном икада бүл м енш ік түрінің басымдау болуы накты өмірде
ж ағы м сы з түстарға, яғн и м ем л ек еттік м о н о п о л и ял ар д ы н пайда
болуына ал ып келді. Ол экон ом и ка үшін аса кауіпті еді: мемлекетгік
вн д ір у ш ін ін түты нуш ы ға үстем дігі п а й д а б ол ы п , арзан тауарлар
т ү р л е р ін ж ою ж ү зе ге а с т ы ж э н е т а п ш ы л ы к п а й д а б о л д ы .
Қанағаттанды рьш м айты н сүраны м қалы птасты .
Осьш ан м ы надай түж ы ры м жасауға болады: мүнда м емлекетгік
м енш ікті ж ою ем ес, о н ы ң м о н о п о л и я л ы қ үстемдігін ж ою туралы
әнгім е болы п отыр.
Н ар ы к к а ету ж э н е Т М Д елдерінде, о н ы ң іш інде Қ азакстан
Республикасы ндағы м ем лекетгік м енш ікті мемлекетсіздендіру мен
ж екеш елендіру проц есін ін басталуы — м ем лекеттік м енш ік үлесін
кы скартуға. о н ы н м о н о п о л и л ял ы к үстемдігін ж ою ға бағытталған.
С о н д а й - а к , к о ғ а м д ы к ө н д ір іс т ін т и ім д іл ігін а р тт ы р у үш ін
б ә с е к е л е с т ік о р та н ы к ү р ы п , о н ы тү р ғы н д ар д ы ң сү р ан ы м ы н
канағаттанды руға бағы ттау қаж ет. М ем лекеттік м ен ш іктің үлесі
30-40% ш енберінде бекітіледі.
Ж еке меншіктін дамуы ХІХ-шы ғасырдың екінші жартысының
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ортасына дейін жүзеге асты. Ғылыми-техник.алык революцияны1 1
әсерінен ХІХ-ш ы ғасырдың екінш і жаргысындл жс\цед г^рді
акционерлік менш ік калыптаса бастады. Акционерлік неме-^е
корпоративтік меншік, баскаш а айтар болсак. то н т ы к пемесе
ұжымдык меншік. Батыстың экономикалык, теория мектеоі «жеке >
термині ретінде кез-келген мемлекеттік емес мүлік, шаруаілылык,
кәсіпорынды түсінген.
Ж еке м ен ш ік ұғы м ы түрғы сы н ан өз енбегім ен жасалі-ан жеке
еңбектік ж әне еңбектік емес менішккс бөліп кдраймыз. Соңғысыіідзанды негізде жасалған жер учаскісі таб ы сы м ен ж алға беріліеи
басқада қозғалмайтын мүлік, банкке салынған пайы з бойы нш а жсже
б асқа көздер (ж әрдем а қ ы , с ти п ен д и я, зей н ет ақы ж ән е і.с.с.)
есебінен жасалады.
Жеке меншіктің даму кезеңіңде еркін бәсеке барынша каркындап,
жеке кәсіпкерлердің өндіріс тиімділігін көтеруге ж әне түрғындардыц
өсіп келе ж атк ан қаж еттіліктерін кан ағаттан д ы руға итерм елейді.
С о н д а й -а қ о н ы н те р іс түстары б а й к ал а д ы : а р ты к он д іруд ін
экон ом и кады к дағдары сы , жеке м енш ік —бүл билеп-тостеуш інін,
еш кім ш ектем ейтін иегердің (иегердің өз еркі ғана бәрін шешеді)
меншік өнімімен байланысты еді. Сонды қган, м емлекетіін араласуы
каж ет болады. Қ азіргі өр кен и етті коғам да м ен ш ік иесі м інезкүлқы ны ң белгілі ережелері жасалған, соны м ен қатар арты қ ондіру
экономик&дык дағдарысын ескергу туралы ш аралар қарастырылған.
Ж еке м енш ік ж аңа бағы т алуда ж ән е о н ы ң келеш егі алда.
Қазіргі ә л ем д ік қауы м д асты кта ж еке м ен ш іктің , м ағы насы
әзгерді. Қазіргі уақытта жеке меншік жекеленген (еңбектік және
еңбектік емес) ғана емес, сондай-ақ үжымдық (тоитык), акционерлік
жоне коогіеративтік түрде — мениіік иесі үжымдарьш оірікліреіш
болады.
Н а р ы қ қ а ө т к е н г е д е й ін Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н д а
кооперативтік м енш ік — колхоздың, кооператив меншіктің, тұгыи\
корп орац и ясы , түрғы н-үй, қүры лы с ж ән е б аска да к о о п е р а т и в пк
үжы мдармен көрсетілді. Қ азіргі ж ағдайда ол акционерлік меншік,
б і р і к к е н ж ән е аралас к әсіп о р ы н м енш іктерім ен т о л ы к т ы р ы л л ь т ^
Көптеген әлем елдерінде меншіктін кооперативті т^ * ан^ змет
дамыған. Айталык, өндірістік кооперативтер —бүл тауар мен , ^ е
көрсетуді бірге ө н д ір у максаты , азам аттар ды н в з ер

кооперагиіітер Англ пяла Х ІХ - шьі ғаеырдын басында пайда больш,
ксішпрек мундай ужымлар ксштегеп Батыс Еуропа елдеріңде, АҚШ і і кенінен тарады. Ллғашкы кооперативгер Дания мен Швецияда
а\ыл шаруаіпылығы омімдерін ондеу жоне өткізу бойынша пайда
болды. Яғни, 100 жылдан соц әлемніц оі* екі елінде олардың үлесіне
ауыл шаруашылығы онімінін 60%-ы келді.
Б үры н ғы О л а к іа ла ш а р у а ш ы л ы к ж еке е ң б е к м е н ш ігін
кооиератмвтік (колхозлы к) м енш ікке алмастырылды. Ол алғаш кы
бесж ы лл ы ктарла ж үргізілген үж ы м дасты ру ( коллективтендіру)
н с п іін л е кұры лд ы . А лайда. ш ы н м ән ін л е колхоздарға әкімшілік
үйымдар б и л еп -тө еен үетем дігін жүргізді. О лар өзіндік өнім іне
оилік ж ү р і 1 зу күкы ғы нан айы ры лды . Себебі, өн ім н ін негізгі бөлігі
бекітілген баға бойы нш а мемлекетке түсіп огырды. Бүл коопертивтік
проаестердін бүзылуына алып келді. Меншіктін кооператавтік түрінін
нарыктык экономика жағдайында кооперативтік кәсіпорынның толык
өзінше болуы - оның өішіріс гі дамыту мүмкіншілігінің енжоғарлығын
иеленді. ІЧүнда, козғауииы күші — меншік и есі, топтары —
кооперативтін экоиомикалық мүдделері болып табылады. Түтыну
кооп ерац и ясы өм дірістік кооп ерати втен өзгеш елеу. Ө ндірістік
кооператив өндіріс саласы нда қы зм ет етсе, түтыну кооперативі —
айналыс саласында қызмет жасайды. Ресейде түтыну кооперативінін.
хікаш кы үйымдары ХХ-ш ы ғасырдың басында пайда болды. О ны н
пайда болуы ны н басты м аксаты —тауарларды саты п алуда ш аруа
мен түты иуш ы ны сауда делдалдары нан күтқару.
К.а іірі і кезде әл ем д ік кдуы м дасты кта түтыну кооп ерац и ясы
озінін кы зм етін калада да, ауылдык. ж ерлерде де жүзеге асырадьі.
Ол әр тү р л і ф и р м а л а р ж ә н е ү й ы м д а р м е н к е к хал ы қар ал ы к.
байланы ста болады.
М ен ш іктін бір гүрінен б аск асы н а өтуді зво л ю ц и ял ьіқ ж олм ен
бәсекелестік күрестің, ендіргіш күштер дам уы ны н және ҒТР-ның
негізінде жүзеге асады (м ы салы , Х ІХ -ш ы ғасы рдағы акц и он ерл ік
м енш ік түрінің пайда болуы ) нем есе бүры нғы О дақта болған
мемлекеттік және колхоздык менш ікгщ зорлы қ-зом бы лы қ жағымен
калыптасуын айтамыз.
Муниципалды меншік мемлекепік және басқа меншік түрлерімен
салыстырғанда өте ерекше болып табылады. «М ун и ц и п ал» —
латы н н ы ң «municipalis» немесе немістің «munizipalitet» сөздерінен
ш ы ккан , «қаланы басқару» деген үғымды білдіреді. Ал, л аты н н ы н
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«m unicipium » «сөзі кал ан ы о н н -ө зі» бас кару күкы ғы н білдірелі.
Әдетге муііииииалды меншікке окімет уйымдары мүлік жоне әкімшілікаумақтык күрылымдарды баск зр у ж атады . К азак стан
Республикасында осынлай муліктер коммунапды меншік деп аталады.

Әртүрлі эконом икалы к жуііе шенберінде меншіктіц баска 'гүрінін
басы м болуы, о н ы н б аска турінін - мейлі бүры нғы . мейлі казіргі
түрінің болуы н ж о к к а ш ы ғарм айды . М енш іктін б арлы к түрінін
араласуы мен өзара іс-әрекеті, эконом нкаға ж әне барлы к коғамнын
дам уы ка о ң эсер етеді.
Қ азіогі уақы тта Х ,азакстан Ре с п ублт•к:-.с ы ня а төм скдегідей
мекш іктіц эко н о м и кал ы к турлері калыптасть;:
Кесте 2- I
М еншіктін экономикалык түр.іері
ЖЕКЕ

ҮЖЫМДЫК,

Еңбектік

Еңбектік
емсс

Ецбек
Мұрагергс
табысы калдырылғаи
есебімүлік сссбінен
нен табыс;
сактандыру.
несие мскемелеріне салған каржылар;
акция,
облигация
ж эне
баска бағалы қағаздардан түсетін
табыс
көздері

MEM/1FKFTT1K
(Жскс топтык)

Республика

м еі і і и і п

а) ж а л г с р л і к м с п ш і к

о) үжымдык косігюрып
меншігі (сатьш
алыпгаи)
б) к о о п е р а т ш т ; :
мешлік
в) а к ш ю н е р л і к

Республикал ы к мениіік

Коммуналдык
мсншік

(жер.
коймауы.
сулар.
о с і м л і к «лемі.
ж а н у а р олемі.

(түрғын-үй

ОҮС КСЦІСТІГІ)

мениіік:
а) қоғамдык уііы.мдарыпыц мсншігі
ә) дінн үііымдарыпын
мсншігі

мешиік:
а) шаруашылық коғамы
меншігі
(серіктестігінікі)
о) бірлестіктер
(ассоциаішялар)

меншігі:
а) шстсл мемлекетішц
меншігі (концессия)
ә) біріккен меншік
(шетел мсмлсксті
кәсіпорыны)

27

Облыстык.
а ү д а н д ы к мунпцнпалдык
меншігі

коммуналдык
шаруашылы-

ғы модениет
жопс денсаулык сактау,
халыкка
білім беру,
жергілікті
бюджет
корлары)

2.3. -Э К О ІЮ М И К ^ ІЫ К Ж Ү Й Е Н ІҢ ТИ ІТТЕРІ
М ЕН М О ДЕЛДЕРІ
Кунлелікті жоно.микчпык. о.мірле адамлар арасынлағы катынастар
•)рк:і;ааіі:кі бедгілі ж опом икалы к. жүйе ретінде қы змет жасайды.
Экономика, іыкжүйе — бүл экономикалык процестердін жиыіггығы.
Ол калыитаскан мүліктік катынастар мен үйымдык түрлер негізінде
кокамда жүзеге асады.
Ә л еч ш экономикалык әдебиеітерде экономикалық жуйені топтаудын
кеіі тараліан екі фактор негізінде жүргізіледі:
1. Меншік гиптері бойынша;
2, Экономиканы ұйымдастыру типтері бойынша.
Осындай әдісгер негізііще экономикалык жүйені төмендегідей піптерге
а) дәстүрлі экономика;
о) о кім іпі. ідік- э мірш ілл ік экономика;
б) еркін бәсекелестік (таза капитализм) нарыктық экономика;
в) казіргі нарыктык экономика (казіргі капитализм) немесе аралас
экономика.

Еңді осы типтерге толы ғы рактоқталайы қ.
достүрлі экономика тұйы қ, окш ау ш аруаш ы лы ққа негізделеді.
Үрпақтаи үрпакка беріліл отырған дәстүр мен сатг, қандай тауарды
катай, кім үшін өндіру аркылы аныкгады. Э коном иканьщ осы түрі
бүрынғы заманға карағанда, Азия, Л аты н А мерикасы мен А ф рика
еллерінде казір өте сирек кездеседі.
ә) еркін бәсекелестік нарықтык экономика ресурстарға жеке
менш іктік ж әне тауар өндіруш інің еркін бәсекелік механизмімен
сипатталады . «Түлға өзін ін барлык, м атери ал д ы к ж әне рухани
мүмкіндіктерін өз пайдалы лы ғы үш ін қолдануға тырысады. Ол
күнделікті өмірде қоғам үш ін пайда келтіруді ойламайды. Адам тек
өзінің мүддесін көздейді, бірак бүл жағдайда көптеген баска кездегіцей,
ол көрінбейтін қолмен, мақсатка қарай бағьптайды және оның ойында
бүл болғандай емес. Ө зінің ойлаған мүддесін тіпті саналы түрде
козлегенм ен де, ол коғам мүддесіне б а ты м д ы -ак жиі кы зм ет
жасайды»1.
а)

1 Смит А Исследование о природе и причинах богатства народов Соиэкгто. 1962, 332 бет.
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М.:

Мүндай экономика ең идеалды экономика ретінде қарастырылвды.
Еркін (либералды) нарыктықэкономиканың негізін калаушы А. Смит
болды. Ол нары қты к экономикаға барынша еркіндікберу қаж етдеп
есептеді. Адайда еркін нарықтық экономиканың накты кызмет атқаруы көрсеткеніндей, оның болінбес серігі —артық өндіру экономикалык
д ағдарьісы н ы ң үнемі туындауы болып келеді. Э кон ом и кал ы к
дағдарыстар тарихын зерттеуі көрсеткендей, олар 1825 жылдан бастап
үнемі әрбір 8-10 жылда қайталанып отырады. Дағдарыс кезіңде саудада
тоқырау басталады, нары ққа өтпейтін өнімдер мөлшері толып кетеді,
қодм а-қол акш алар айналы м нанж ойы лады , зауыт гіен фабрикалар
токтатылады және жүмысшылар жүмыссыз калады. Тоқырау жылдарға
созьшады ж әне эконом ика бүлінеді.
Кесте 2-2
Экономикалык жүйенің типтері мен моделдері
Т
Негізгі
белгілері

И

Мемлекстгікжоспарлы
XV1I-X1X ғғ.
ӘкімшіддікОМфШІЛДІК

Еркін
бәсекелестік

Ө ндірісті
Кәсіпорын
Коғам
қоғамдастыру- (мемлекет)
шецберіиде
дын келемі
шеңберінде
Меншік түріМ емлекеттік Жеке инди
нін басымдывиду алды
рак болуы

ГІ

Т

Е

Р

Н АР Ы К Т Ы Қ
Қазіргі ХХ-шы ғасыр
Әлеуметтік
аралас

Аралас
бағытгалған

Шаруашылыкты бөлшектеп
мемлекеттендіру

Шаруашылыкты
болшектеп
мемлекеттендіру

Жеке үжымдык.
мсмлекеттікпен

Жеке ужымдык
мем лексткгіен
Нарыктык және
мемлекеттік

Э коном иканы
реттеу

М емлекеттік

Нарыктык
өзін-өзі
реттеушілік

Нарыктык және
мемлекеттік

Әлеуметтік-

Тұракты

Өндірістің
Әрбір 8-10
жыл сайын
болатын
экономика
лык
дағдарыстар

Экономикаға мемлекеттін араласуы.
Экономикалык дағдрыстарды ескерту
мен бәсеңдету бойынша
антициклдык шаралар.

Ә леуметтік

Күшті мемлекеттік әлеуметпк корғау, мүлік
тепе-теңсіздігін жою

Азаматтардың әлеуметтік
корғалмауы

Жеке және
мемлекеттік
әдеуметтік
сактандыру

кепшдіктер

корлары ны ң
кұрылуы.
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Күшті әлеуметпк
корғау, мүлік
тепе-тенсіздігін
азайту.

б)
әкімшілдік-әміршілдік экономика. Н ары қты к эконом икадағы
еркін бөсеке ж әне оны гереңірек талдау кұбы лы сы әкім ш ілікәмірш ілдік экон ом и ка теори ясы н ы ң пайда болуы на ы кпал етеді.
Әміршілдік экономика теориясынын үраны: «Қазіргі өндіргіш
күштермен олардын үғыну бейнесінде, тіпті табиғатымен карау
байкалады. Өндірістегі коғамдык анархия өндірісті қоғамдыкжоспарлы реттеумен алмастырылады».1
Ә кім ш ілдік-әмірш ілдік экон ом и кан ы ң н ары қты қ эконом икаға
карағанда арты кш ылығы мынада: ол аш ы қтүрде жұмыссыздыкты,
ендірістін тым күлдырауын болдырмайды. Ал қиы н шешуші кезеңце
елдін м атериалды қ, е ң б ектік ж ән е а қ ш а қ о р л ар ы и ірі хальіқ
ш аруаш ы лы ғы ны ң міндеттері мен бағдарлам асы н жүзеге асыруға
ш оғырландырады ж ән е ж үмылдырады. С онды қтанда ж оспарлау
жүйесін коғам ды қ м енш ікке негізделген соц и али стік елдер ғана
емес. жеке м енш ікке негізделген кейбір капиталистік елдерде
колданады. А йталы к, екінш і дүние ж үзілік соғы с кезеңіғще бүл
гитлерлік Германияда байкалды. Э коном иканы ң ауқымды салалары
мен барлык Сіілішары орталык жоспарлау және соғыс үйымдарынын
гікелей бақылауында болды. Осы кезендерде Англия мен А Қ Ш -д а
дел солай жүзеге асты .2
Ә м ірш ілдік-әкім ш ілдік эк о н о м и к ан ы ң олкы лы қтары м ы надан
байкіілады.
Біріншіден, барлык шаруашылык сауалдарын көп сатылы
бюрократтық инстанциясы арқылы шешу қажет бодды. О ларды ң
келісімін іиіуға көп уақы тты ң кетуі — б ары н ш а кедергі болы п
габылады. М үвдағы басты мақсат —жаңа өнімді шығару қажетгілігі,
жана техника мен технологияны ендіру б о л м а қ . Ал келісімге кеткен
уакыт бүған кедергі жасайды.
Екіншіден, кәсіпорын жоспарынын орындалуы туралы түгынушы
алдында емес, жоғары жақтағы орталық үйымдар алдьінда есеп береді.
К ә с іп о р ы н есеб і б үры стау, б о я м а л ы а к п а р а т т а н қү р ы л ад ы .
Сонды қтанда орталы к үйымдар эконом ика ж әне түтынуш ылардың
кажеттілігі туралы көбіне нақты көзқараста бола алмайды.
О сы ны ң барлығы әкім ш ілдік-әм ірш іддік экон ом и кан ы тиімсіз
етеді ж әне оны әртүрлі тап ш ы лы кка алы п келеді.
1 'Энгельс Ф, «Анти-Дюринг» - М.; 1973, 254 бет.
: Эклунд К. «Эффективная экономика. Шведская модель». - М .: Экономика,
1973. 254 бет.
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в)
казіргі нарықты экономика аралас экономика ретінде болуда.
Аралас нары қты қ эконом ика дегеніміз не? Американ экономисі Пол
Самуэльсон былай деген: «Аралас экономика эконом икалы к өмірдің
нашарлауын жшшы сауықтырудың нақтыланған алып жүйесі болып
табылады», әрі карай ол: «Аралас экономика —бүл нарықпен, бүйрык,
дәстүр элементтерімен бірге болатын экономика» —дейді.
Аралас нарыктық экономика теориясының түп түлғасы болып
«конвергенция» теориясы (авторы — Н идерланд экон ом и калы к
м ек тебін ің п р о ф е с с о р -эк о н о м и с і Я н Т инберген) және «жаңа
индустриалды коғам» теориясы (авторы — Гарвард институты ны н
проф ессор-экономисі Д ж он Кеннет Гэлбрейт) жатады. Дж.Гэлбрейт
«жаңа индустриалды қоғамды» аралас экономиканыц ерекше бір т и і і і
ретінде қарастырып онын, нарықты ж әне жоспарлы жүйеден
тұратынын айтқан.
Аралас экономикада «нарықгык механизм баға мен коптеген саладағы
ондірісті анықтайды, олай болса, мемлекет нарықты салык салу,
шығынмен реттеп отырады» ~ деп жазған болатын Пол Самуэльсон.
Әлеуметтік аралас нарыктык, экономика теориясынын негізін
қалаушы герман экономисі. Ф райбург университетінін профессоры
В альтер О йкен (1 8 9 1 -1 9 5 0 ж ж .) б о л ы п т а б ы л а д ы . О н ы н
т ү ж ы р ы м д а м а с ы н ы ң күрам дас бөлігі: әл еу м еттік ко р ғау д ы н
толы ғы рак ж үйесін мүмкіндігі келгенш е н ар ы кты к эконом икаға
қол жеткізу негізінде ж асау болмақ. Бүл түж ы ры м дам аны н үраны
мынау: «... адам ды э к о н о м и к а л ы к саясатка емес, эко н о м и кал ы к
саясатты адамға бейімдеу».
А ралас әлеум еттік бағы тталған эк о н о м и к а л ы к саясатка емес
эконом икаға м ысал ретінде «швед моделі» жатады. М үнда барлы к
негізгі қорды ң 4% -ы м емлекеттің қолдануы нда болады, ал барлы қ
м е м л е к е т т ік ш ы ғ ы н д а р д ы ң ж а р т ы с ы ә л е у м е т т ік м а к с а т к а
бағытталады.
Іргелі әлеуметтендіру қоры тындысы мынада: «өндірістін кызметі
көбінесе ж еке кәсіп о р ы н ға жүктеледі, себебі бәсекелестік негізде
іс-өрекет ж асай ды . Ал, ж оғарғы деңгейде өм ір сүру кы зметін
Қамтамасыз ету (барлык әлеуметгік инфракүрылымньщ, онын ішінде
м ы нандай саланы — ж ұм ы ссы зды қ, әлеуметтік сактандыру, білім,
көлік, байланы с, ғы лы мды қосканда) мемлекетке жүктеледі» .
1 Брагинский С.В., П евзнер Я.А. Политическая экономия: ди ск усси он н ы е
проблемы, пути обновления — М. Мысль, 1991, 258 бет.
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Казакстан Республикасы калыптасуы мен дамуыныц стратегиялык
максаты аралас әлеуметтік бағытталған нарыктык экономика болып
табылады. Ол б әсекелестік бастауға, м енш іктін негізгі түрлерін
аралаетыра - өзара іс-әрек етке негізделеді. О ларды н әрқай сы сы
жалиы экономикалык. ж әне әлеуметтік өзара байланы с жүйесінде
өз кызметтерін аткарады.
Кандайда бір эконом икалы к жүйедегі әртүрлі м енш іктүрлерінің
аракагы насы кандай болуы керек? Х ІХ -ш ы ғасы рд ы ң екінш і
жартысына дейін өмір сүрген еркін нары кты к эконом ика дәуірінде
(м онополистік капитализм ге дейінгі жүйе), үсақ жеке м енш ік
арты ғы рак си п атка ие болады . Ү сақ к әсіп к ер л ер өзара еркін
бәсекелесті. Бүл еркін бәсеке дәуірі еді. Х ІХ -ш ы ғасы рды ң екінш і
жартысынан бастап Ғ Г Р -ны ң әсерінен акционерлік (корпоративтік)
коғам түрі қалы птаса бастады. Ал, Х Х -ш ы ғасы рды н б асы нан
мемлекеттік менш ік үлесі кәдімгідей өсе бастады.
К азірп уакытта жетілмеген (еркін емес) б әсеке ж ағдайы нда,
нарыкты реттеу дәуірінде м енш ік түрлерінін күры лы мы кәдімгідей
озіерді: жеке м енш ік 30-35% көлемін, корпоративті (үж ы мды к)
меншік көптеген бөліпн, яғни 50% -ын және мемлекеттік м енш ік
15-20%-ды күрайды.
М емлекеттік менш іктщ үлесі көбінесе елдін эконом икалы к даму
ере к ц іел ігімен ан ы кталад ы .
2.4. ЭКОН ОМ И КАЛЫ К МҮДЦЕЛЕР,
КАЖЕТТІЛІКГЕР Ж ӘНЕ ОЛАРДЫ Н МӘНТ М ЕН ТҮРЛЕРІ
Қ оғам да әртүрлі көптеген мүдделер ем ір сүреді. Ө ндіруш і
кы зметтін козғауш ы ф акторы — эк о н о м и к а л ы к мүдделерді ғана
тек эк о н о м иксшык теорияда карастырады. Экономикалық мүдделер
— бүл адамдардың шаруашылық қызметін қозғаушы күштер, олардын
кабілетінің байкалуы.
Мүдделер экономикалык. процестін қуатты күші болып табылады.
Олар коғамнын экономикалык механизімін, қоғамдык өндірісті
козғалысқа келтіретін серіппе тәрізді. М үдделерді адам дарды н
сан ал ы лы қл ен э к о н о м и к а л ы к қаж еттіліктерді қарасты ру ретінде
үғынып, оларды ң ендірістік кы зметінің себебі ретінде болады ж әне
сол кажетгіліктерді канағаттанды руғабағы тталады .
М үдделер ө зін е н -ө зі омір сүре алмайды. Экономикалы к
мүдделердің пайда болуы үшін - адамдар, адамдар тобы қажет, яғни
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қанағаттандырылу үшін өзінін кажеттіліктерімен бірге экономикалык
субъектілер керек. Осы қаж еттіліктерді өткеру үшін, адамдар
бірлескен өндірістік қы зм ет етеді ж әне белгілі эко н о м и кал ы к
қатынастарға ат салысады. Э коном икалы к қатынастарсыз, соңдайак субъектісіз —экон ом икалы к мүдделердің пайда болуы. олардың
өткерілуі м үм кін емес. Экономикалык катынастар мүдделердін
әл еу м е т т ік -эк о н о м и к а л ы қ базасы р етін де ж үзеге асады .
«Экономикалык катынастар, — деп жазды Ф . Энгельс, — ен
алдыменен мүдделер ретінде байкалады».1
Н а р ы к т ы к к аты н астар субъектілердің көгі болуы, әртүрлі
эко н о м и кал ы к мүдделер түрінің кеп болуын тудырады. О лардыц
ғылыми жіктелінуі осы мүдделерді нақты жеткізушілерінін негізіпде
анықтайды.
М үдделер коғам ды қ, үж ы м ды к ж эне жеке мүдделер больш
бөлінеді. М емлекеттің үлтты к ш еңберінің аумағындағы мүдделерді
- үлттық, айм акты қ, мекемелік, корпоративтік, тогітык, отбасьілык
мүдделер деп белуге болады. Әрбір мүдделер тобы ны н артында
оларды ж еткізуш ілер бар ж эне олар ағымдағы ж әне келеш ектегі
мүдделерді көздейді. М үнда оларды бөліп түратын басты өлшемі
уақыт болып табылады.
Э коном икалы к мүдделер объектісіне байланысты экономикалы к
қы зм етін н а р ы қ п р о ц е с ін д е м үліктік, к а р ж ы л ы к . ең б ек тік .
м оралды к - әдептілік мүдделер калыптасады.
Э к о н о м и к а л ы к мүдделер қүрам ы н өзгертілу сипаты бойы нш а
жалған мүдделер үғымына бөлшектенеді яғни, жеке мүдде - эгоистік;
ұжымдык мүдде —тар топты қ; айм ақты қ-ж ергіліктік; мемлекетгік
- мемлекеггік-бю рократгы мүдделерге ауыстырылады. Бір мүддешң
басқа бір түріне өзгеруі, экон ом и калы к мүдденің баска түрше кесір
келтірілуі арқы л ы немесе о н ы ң есебінен жүзеге асуы мумкін.
Ә рбір қоғамда (нарыктык нем есе нарыктык, емес) барлы к
мүдцелер адамдарда шоғырландырылады ж эне олар түлғалар аркылы,
со л ар а р к ы л ы ө г к е р іл е д і ж э н е ж үзеге асад ы . К. М ар к стін
пайымдауынша, олар эконом икалы к, саяси, үлттык, идеологиялык,
әдептілік б а р л ы қ қоғамдык каты н астард ы н ж иы нты ғы болып
табы лады . А дам ж үм ы с к ү ш ін ін и е с і ретінде б арлы к коғам ды к
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 18 т. 271 бет.
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каты нас гарды н ж иы нты ғы н ж эне жеке саиасы н бойы на сініреді.
О іар болеа. алам ны н кажетгілігіне. мүдцесіне, іс-әрекетіне, енбек
к а іы н а с ы н а ж ә н е ө н д ір іс т е п н о ти ж ес ін ін ж ауагікерш ілігіне
кндімпдеи эсер етеді.
Адам ондірістін түпкі максаты болыи габылады. К оғам ды к өнім
б().:і\ меи айырбас аркы лы отш . озінін кездеспеген түтынуымен
а я к тай д ы . Т ү ты н у сы з к е з-к е л г е н е н д ір іс т ін м ән -м а ғы н а сы
болмайды. Адам кажетгіліпн канағатгандыру —өндіріспң жалпылама
міндеті бол.мак. Міне. осы мағынада, ;шам - әрбір өндірістін түпкі
максаты.
Адамнын еңбекке және омір игіліктерін өндіруге үмтылысы адам
организім інщ би ол оги ялы қ қажеттілігі мен өм ірге құш тарлы к
кажеггілігінен іуыидайды. А дамның өмір сүруі үшін ең алдыменен
азык-түліп болуы керек. Ал. оған деген кажетгілік оны өндіріспен
лйналасуға мәжбүр етеді. Сондыктан эконом икалы к теория адамньш
ж оном икалы к кажеггіліктерін зертгейді.
Экономикалык кажетгіліктер —коғам ондірісінін ішкі себептерінін
бір калыпты кызмет етуі және дамуы. Олар адамдарды накты
экономикалык нәгижелерге кол жеткізу үшін бар ресурстарды тиімді
колдануға жігерлендіреді.
Э коном икалы к кажеттіліктер жүйесінен - әндірістік. коғамды к
жопе жеке каж еггіліктер бөлінеді. Ж еке каж еттіліктерді оларды ң
ламуденгейі бойынш а карапайым денелік және жоғарғы (әлеуметгік)
кажеттіліктер болып жіктеліп, адамзат коғам ы ны ң даму деңгейімен
түсіндіріледі. Олардың көлемі, кұрылымы, саны коғам мәдениетінін
жалпы жағдайымен аны кталады .
Тұлғаньщ, адамның кажеттілігі — бұл жеке қажеттіліктер:
- өзінщ икемділігі мен м ойы ндауы на д әл болаты ндай ж аны на
жайлы жұмыс табу;
- өндіріс си п аты н а сай болаты н ы ңғайлы , нақты лы дәреж еде
колайлы жағдайда жүмыс жасау;
- өн ер тап кы ш ты к, спорт, туризм м ен айналы су үш ін оқуға
мүмкіндіктің болуы, езін ің білімін тұрақты көтере білуі;
- бала тәрбиелеу үш ін ж ағдайды ң болуы үшін ж аксы пәтерде
іүру;
- ж ақсы ж алакы таба білу.
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Ағылшын экономисі Томас Роберт Мальтустын (1766-1834 жж.)
ойынша, «егер әрбір адам күнделікті жай тамакпен. караиайым
киіммен, жуп 1,т ы төмен үй-жаймен канағаттанагын болса, онда ол
ешкашан киім мен пәтерді және басқа да өнім түрлерін бү л дүииеде
кермеген болар еді».
А м ерикан ғал ы м -экон ом и сі Василий Л еонтьев баикағандаіі.
ы нталы лы к — бұл кайы к желкенін толтырған желді ж оном ика деп
аныктады.
Баскару жүйесі өте какты ілімге суйеніп және жүмысшынын мүдцесін
ыцғаймен қолданса ғана тиімді бола аладь». Әлгуметгік гурғыдаи
жан-жақты адам баскарудын күрделі субъектісі болыи табылады.
Нарыктық жүйеде әрбір оған катысушынын мінез-күлкы, оныи жеке
мүддесімен және кажетгілігімен ынталаңдырады. Әрбір экономикалык
түлға өзінің табы сы н жеке ш еш ім кабылдау негізінде үзартуға
ұмтылады.
Ә рине. адам ой -м ақ саты н тек капа он ы н негізгі материалды к
каж еттілікпен ш ектеуге болмайды . О ны ң талап-тілегі әртүрлі,
сонды ктан атақты ам ери кан со ц и ал -эко н о м и сі Абрахам Маслоу
арнайы қажеттілік «пирамидасын» үсынған, онда барлы к адамнын
әртүрлі кажеттіліктері мен ой-максаттары бейнелеген.
Адамдар кажеттілігінін ен жоғарғы іргетасы - негізгі материалдык
кажеттіліктер болып табылады ж әне оларды тек экономика
қанағаттандырады.
Н ары ққа өту эконом икалы к катынаетар жүйесін ж әне сонымен
бірге эконом икалы к мүдделерді де реформалауды талап етті. Кдзіргі
кезде алғашқы жоспарға меншіккердің жеке мүдцесі —тауарды өткізуі
болып табы лады . Н ары кка каты суш ы лар өзінің жеке мүдделерін
көздей оты ры п, ж алпы мүдделерге енбек етеді.
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O'il
\
откерудеп
\
кажеттілік
(озінін
/
м ү м к ін д ік т с р і
/
дамытудағы
/
кажеттілік. оларды
/
белсен ді
колданған
кезде)
Қадірлеудегі кажетгілік (озіи
озі кадірлеу жоне баска
адамдардыи кадірлеуі)
Ә леум егтік каж еттіліктер (м ахаббат.
дості.ікка гүтьшыс: сокдай муддеиі коздей
огырыгі адамдармеи араласу)
!

f

К ауіп сіздік к е каж еттілік (кы лм ы скер, сырткы
жауларда» корғану ж әис ауырғапдағы комек)

Фігзиологиялык кажеттіліктер (тамак. су. киім, түғынжай. үрпакты өмірге әкелп, өсіру)

Кесте 2 — 1
А. Маслоу бойынша адам кажеттілігінің иерархиясы
Мудденін ерекше байкалатын түрі пакты экономикалык кызмет
ленгейінде ынталандыру болып табылады. Олар — адамдар кызметін
тікелей аныктаушы факторлар. Ынталандыру мынандай нақты түрде
болады: ақшалай табыс, жалакы, әртүрлі моралдық сый-сияпатгар.
Ынталандыру іс-әрекеттің нәтижесінде экономикалык мүдделер
байкалуынын соңғы түрі, материалдык мүдделіліктер пайда болуы.
КАТЕГОРИЯЛАР М ЕН ТЕРМ И Н ДЕР
М енкпк. иелену. лайдалану. билік ету, иемдену, рента, пайы з,
дивиденд, мемдекеггік, жеке енбектік, жеке енбексіздік, үжымдық,
акиионерлік, жалгерлік, кооперативтік, коммунаддық, мунидипалдық
м еш иік түрлері, дәстүрлі э к о н о м и к а , н а р ы қ т ы к э к о н о м и к а ,
о к ім іііілд ік-ум ірш іл д ік эк о н о м и к а , аралас эк о н о м и к а , аралас
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ә л е у м е т т ік б а ғ ы т т а л ғ а н э к о н о м и к а , э к о н о м и к а л ы к ж үйе.
м ем лекетсіздендіру, ж екеш елендіру, экон ом и калы к мүдделілік.
эконом икалы к кажеттілік.
САБАҚТЫҢ ҮЛГІ РЕТ1НДЕГІ ЖОСПАРЫ
1. М енш іктің эконом икалы к мәні және оның түрлері.
2. Э коном икалы к жүйелер және олардын модельдері.
3. Қ азакстан Республикасы н да жеке м енш іктін калыптасу
мәселелері.
4. Э коном икалы к мүдделер мен қажетгіліктер жэне олардын
түрлері.
МӘНЖ АЗБА М ЕН БАЯНДАМАЛАРДЫҢ ТАКЫРЫПТАРЫ.
1. Қ азақстан Республикасындағы аралас меншіктер.
2. Қ азакстан Ресііубли касындагы меншікті мемлекетсіздендіру
және жекешелендіру проблемалары.
ӘҢГІМ Е ӨТКІЗУГЕ Ж ӘНЕ Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР
1. М е н ш ік д е г е н і м і з не ж э н е о н ы н э к о н о м и к а л ы к
катынастардағы орны кандай?
2. Сізге м енш іктің қандай түрлері белгілі?
3. М ен ш іктің эк о н о м и к а л ы к өткерілу м әселесі калай жүзеге
асырылады?
4. Аралдағы Робинзонға Ж үм аны н кездесуіне дейін менш іктін
кандай түрі болды?
5. Э к о н о м и к а л ы к мүдделер ж эн е о н ы н м енш ік түрлерімен
байланы сы ж айлы сіз не білесіз?
6. Ә леуметтік н ар ы к ты к эк о н о м и к а теори ясы н ы н авторы кім
болады ж эн е о н ы н м әнісі неде?
7. А лғаш кы рет Қ азакстан Р е с пу б л и к асы н л а аралас әлеуметтік
бағытталған н а р ы к ты к э к о н о м й к а н ы ң калы птасу жолы кандай
мемлекетгік қүжаттарда каралды?
8. «Жеке менш ік» үғымын калай түсіндіресіз?
9. Х алы к ш аруаш ы лы ғы н ы н тиімділігі үшін әртүрлі меншік
түрлерінің өзара іс-әрекетінін м әнісі неде?
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ҮШІНШІ ГАРАУ. ҚОҒАМДЫҚ ӨНДІРІС:
МЭ Н I ФАКТОРЛАРЫ, ҚҮРЫ ЛЫ М Ы ЖӘНЕ
¥ЙЫМДАСТЫРУ ТҮРЛЕРІ
3.1. ӨНДІРІС, ОНЫ Ң МӘНІ Ж ӘНЕ ФАКТОРЛАРЫ
Өндіріс - бүл коғамның дамуы мен өмір сүруі үшін кажетті
материалдык және рухани игіліктерді күру процесі. Ө ндіріс ұғымы
ж алпы ал ған д а - бүл а б с т р а к ц и я , б ір а к а к ы л ғ а с ы й ы м д ы
абстракция, себебі ол шын мәнінде жалпылама мағынаны білдіреді
ж;-же онеркәсш . ауыл ш аруаш ылығы , күрылыс си якты ж и ы н ты к
оилірісте керінеді.
Өндіріс бір мезгілде түтыну процесіде бола алады. Ө сім дік
хим иялы к элементтерді түты на оты ры п, ө зін -ө зі үдайы өндіреді.
Адам тамактану процесінде өзінін тәнін үдайы өндіреді. Ө неркәсіп
оидірісі жүмыс күш ін, шикізат пен материалдарды тұтына отырып,
материалды к игіліктерді үдайы өндіреді. Түты нусы з - әндіріс
проиесі ж ок Өндіріс процесі тек кана үш факторлардын ~ адамнын
жүмыс күші, еңбек заты мен енбек күралдары — озара іс-әрекеті
аркылы (бүл К. Маркс бойынша) жүзеге асуы мүмкін. Бірінші фактор
жеке гүрде жүзеге асса, екінш і мен үш інш ісі — өндіріс процесінің
іаттык факторы ретінде іске асады. Осы жағдайды ескере оты ры п,
К.М аркс былай жазған: «К оғам ды к өндіріс түрлері (ны сандары )
кандайда болмасын — жүмысш ы мен өндіріс күрал-жабдығы үнемі
оны н факторы болып калады».
Жүмыс күші - бүл адамнын дене және рухани кабілеттілігінін
жиынтығы және оны өндіріс процесінін материалдык игіліктер мен
кызме г көрсетуінде колданады. Өндіріс процесі жүзеге асуы үш ін,
жүмыс күші ә р б ф кезде іс-врекетте болуы кажет, басқаш а айтсак,
гүгынылуы керек.
Казіргі кезде енбек затынын өзі көп жағдайда бүрынғы еңбектін
«н«мі болып табылады. М ы салы , м аш и н а ж асау зауы ты ндағы
металл, күрылыстағы цемент, токыма фабрикасындағы макта және
г.б. Бүлардын барлығы түптеп келгенде табиғат қоры нан алынады.
Ртібек күріиі-саймандары адамныц табиғи мүшесінін жалғасы ретівде
жүзеге асады ж әне оны еңбек процесінде колданады.
Еңбек күрал-саймандары бүл әртүрлі механизм мен машина,
инструмент пен кажет тетіктер, двигатель, жеткізетін қүрылым және
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т.б. нәрселер. Е ңбек қүрал-сай м ан д ары н ы ң даму деңгейі көп
ж ағд ай д а ө н д ір іс те ж үзеге асаты н ад ам д ар д ы н арасы н дағы
к а т ы н а с т а р к ө р с е тк іш і б ол ы п таб ы л ад ы . М а ш и н а өндірісі
жағдайында механикалық енбек күралдары үш к о м п о н е н т машина
ж үйесінде дам ы ды : ж үм ы с м аиіинасы , двигатель, ж еткізетін
қүрылым. Ғылыми-техникалы к революция бүған жаңа компонен т
қосты - электронды баскару қүры лы м ы н ж әне ол ой енбегі
кы зм етінің ф орм алды икемге келетін жүмысын аткарды . Осы
ком понентті қолдана о гы ры п , ж үмы скер ж айлап тікелей өндіріс
процесінен ш ығады ж ән е оны м ен кагар түрады. Н әтиж есінде
технологияда гүбегейлі озгереді.
Еңбек заты мен қүрал-саймандар бірге өндіріс күрал жабдыктарын
курайды.
Әрбір адам ж еке жүмыс істейді, б ірак б арлы к енбек процесі
үжымда, қоғам да жүзеге асады. Өндіріс әркашан коғамдык сипат
алып, оның екі жағы болады: ондіргіш күштер және ондірістік
қатынастар.
Өндіргіш күштер — бүл ондіріс күрал жабдыктары, ең алдымен
еңбек қүралдары, сонымен катар материалдық игіліктерді ондіретін
адамдар. А дам дар ко ғам ы н ы ң басты өндіргіш күші. олар ғана
өндіріс қүрал-ж абды ғы н іске қосады . Өғшіргіш күштерде ерекш е
оры нды жер алады . К ей б ір салал арда ол ен б ек заты (қазба
ендірісінде) ретінде қолданы лады , баскасы н д а — басты еңбек
қүралдары (ауыл ш аруаш ылығы ) ретінде.
Келтірілген өндіріс факторының классификациясы мәңгі катып
калған болып табылмайды.
Мысалы, маржинализм теориясының топтауынша, торт ондіріс
факторы бар: жер, еңбек, капитал және кәсіпкерлік кабілеттілік.
Жер табиғи фактор ретінде қарастырылады. Бүған табиғат
байлықтары, пайдалы казбалар коры, орман мен жыртуға жарамды
жерлер ж әне т.б. жатады.
Капитал — бүл машина, күрал-жабдыктар, койма. көлік және
байланыс қүралдары.
Еңбек адамның акыл-ой және дене кызметтерін көрсетеді. Адам
еңбегі өрқашанда ойланып істелетін, максатка сәйкес кызмет, ал
жануарлар соқы р сезім ге бағынып әрекет етеді. Ен нашар
сәулетшінің, —деп жазды К. Маркс, ең шебер арадан артыкшылығы
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сонла - сәулетші балауыздан ұя салмас бүрын бүл үяны алды н-ала
жобалаи алады.
Кәсіпкерлік кабі іеггілік - арнайы өндіріс ф акторы ретінде
он д ір істі үй ы м д асты руд а ы н т а л ы л ы к т ы . т е з ім д іл ік т і ж ән е
гәуе келді ктікөрсетеді.
Батыстың казіргі экономикалык теория мектептері, жоғарыда
аталғап оіщіріс факторларынан басқа, акпараттық, экономикалык
жоне экологиялык факторлардыда карастырады. Экологиялык фактор
экономикалык өсудің импулсы ретінде жүзеге асады. Алайда, оны ң
мүмкіндігі коршаған ортаны ң ластануы на байланы сты шектеледі.
Өндіріс процесінде адамдар бір-бірімен катынаска болады. Бірак,
бул кагынастар әртүрлі болады. Бір жағынан, бүл катынастар:
уйымдастырушы, адамдарды орналастыру —техникалык-ондірістік
катынастармен байланысты. Екінші жағынан, бүл коғамдықондірістік, яғни экономикалык катынастар. Олар меншік сипатымен,
меншік катынастарымен аныкгалады.
Өндірғіш күш гер мен өндірістік каты настар б ір-б ірін е әзара
эсер етеді. Өндіргіш күш тердің дамуы өндірістік каты н астард ы ң
же плуше ыкпал етеді. Өз кезегінде өндірістік каты настар әндіргіш
күиггерді токтатуы немесе дам ы туы мүмкін. Өндіргіш күштер мен
ондірістік катынастардың бірлігі өндіріс әдісін қүрайды. Әрбір өндіріс
әдісіне озінін экономикалык (өндірістік) катынастары сай келеді.
3.2. РЕСУРСТАРДЫ Ң ШЕКТЕУЛІЛІГІ Ж ӘНЕ
ОЛАРДЫ ТАЛДАУ М ӘСЕЛЕЛЕРІ
Э коном икалы к теорияда «эконом икалы к ресурстар» деген ұғым
бар Экономикалык ресурстар — бүлда өндіріс факторы, табиғатта
пайда болады жэне оны адамдар ондіреді. Оған: көм ір, газ, мүнай,
бензин, керосин, темір рудасы . тем ір, болат, м аш ина, станок,
жабды к, үй ж эне т.б. жатады . Адам ресурстары — оларды ң енбек
эуелеті. кәсіпкерлік кабілеттілігі болмақ.
Планетамыздағы барлык экономикалык ресурстар шектеулі
молшерде болады. М ы салы , жер өте көп, бірак ж ыртуға ж арам ды
жерлер шектеулі молшерде ғана бар. Ж ердщ көптеген көлем ін тау
сілемі, орм ан, тундра, күм массивтері — бос Дсіла ж эне т.б. алуда.
Бүрындары куатты пайдалы казбала болған ж ерлер — оларды
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алудын н әтиж ссіііде точ щ ы . М ы салы . атакты «М агнит» тауы ны ң
орнында, М агнитогорск кал асы ауданыігда — бүрын м а іи и т т е м ір
рудасының үлкен коры бол ran. казіріі кезде ол жерле үлкен шүнкыр
қалыпотыр. С онлай-аконлірістікүіілер. алып курылыстар. машина,
ж а б д ы к т а р с а н ы д а п іе к т е у л і б о л а л ы — м у н ы и б а р л ы ғ ы
эконом иканы н дам у ж олы на белгілі ш ектеу коялы. Осыдан барып.
экон ом и калы к ғы лы .мны и аллы нда бар ресурстарды м ейлінш е
тиімді колану м әселесі гуындайды. С ебебі, түрғы ндарды ц тез өсіп
кележ атқан сүраны м дары н канағаттанды ру кажет.
Кесте 3 - 1
Өндірістін балама мүмкіндіктері:
М ү м к ін д ік т е р

А в т о м о б и л л і о н д ір у
( мы и дана)

Т а н к т і сш діру
(м ы н д а н а )

A

15

0

В

14

]

С

12

D

9

3

E

6

4

F

0

2

Ресурстардыц жеткіліксвдігі оларды үнемдеу, танда\ MOceJ
қажеттілігін тудырады. К о л д а бар э к о н о м и к а л ы к ^ ес^ с1
іиектеулігі кезінде ендіріс
барлы к сүраньіш ьі қлм 1
ете алмайдьг. аш ты қ, ауру, кедендікті ж оя а л м а й д ы , оларды
келетін апаттан корғай алм айды . К оғам д ы к ондіріс мүмк
шектеулігі ж ағд ай ы н д а нені өндіруге б олады .
коном
.
теорияда м ы надай м ы салды ж ие келтіреді: ан тад ы к, ^ . белері
мең зеңбірек ендіру (басқада әртүрлі ж үпты к вариантгы _
бидь
болуы мүмкін: нан мен етгің арасындаты, ет п ен
’ кайСысы н
өндірісі м ен түрғы н-үй қүры лы сы ж ә н е т.б.) аР ^
«м ом обиль
таңдауымыз қажет. Ө ндірістің ш ектеулі мүмкіндікт v
және танкі өңдірісім ен кесте 3-1-де бей н елеп көрсе
к о г а м

д д ғ ь і

лніомоои. іь саны,

мыц лапа

-f-.. A
\B
чС
\

D

і
]

Е

1і
0
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2

\
3

4

ғ

1
5

Ө ндіріс м үм кін д іктерін ің
қп сі,іғы н да к орсетіл ген д ей ,
автом обиль оіідірудін бары нша ко м сгін с та н к і ө н д ір ісі
колсм ін кеміту есебінен кол
жеткізілуі мүмкін.
О сы н ы ң ар қасы н д а өндір іс т е г і т у ы н д а ғ а н б а л а м а
«өмдірістің балам а мүмкіндіктері» дсп аталады.
Сурет 3 -1 . Өндіріс
мүмкіндіктерінін қисығы.

'Ганктср саны, мыц дана
Ьлсклша ай ткан д а, о н іім е м ы нада: барлы қ ресурс түрлерінің
токіеулі болуы, кеж елгеп колда бар тауарды өндіру туралы ш еш ім,
o n ресупсгарды кандаіі да бір б аска бұйы м дарды ш ығару үшін
чоддли удан б.іс тартуды карасты рад ы . С оп д ы қтан да б а р л ы қ
■■is.it: і.ідар оалама ш ығы нлар бойы нш а корсетіпеді. М ысалы, танкі
' •.'і.дрісшде жүмеалған металл, оны автомобиль өцдіріснщ е немесе
капда.і ы бір баска м акеатка колдану мүмкін емес.
3.3. КОҒАМ ДЫ К Ө Н ДІРІСТІҢ НАТУРАЛДЫ Ж ӘНЕ
ТАУАРЛЫ ТҮРЛЕРІ
Ғылыми әдебн еп ер де ж әне окулықтарда адамзат қоғамынын.
кірихында коғамдык өндірістіц екі түрі бар:
а) нагуралды шаруашылык;
ә) тауарлы шаруашылық.
Натуралды шаруашылык коғамдык ендірісті үйымдастырудың ең
ертедеғі түрі полым габылады. Алғашкы кауымдағы адамның еңбек
күрал-сайманының қарагіайымдылығы оғаи өнімді тек өзіріц түтьшысы
ушін жасауға мүмкіндік береді.
Натуралды ш аруаш ы лы к алғаш кы кауымдық, қүлиеленушілік
жоше ф е о д а л д ы қ ө н д ір іс ә д іс ін д е б асы м б ол ад ы . Алғаш кы
кауымдык күрылыстыц ыдырауы кезенінде еңбекөнімініңбір бөлігі
тауарға айналады . Бүл мал ш аруаш ы лы ғы ны ң егін шаруашылығыиан бол ін уін ен туы н д ап , ең б ек е н ім д іл ігін ің өсуіне ж ә н е
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өндірушілердегі арты көн ім н ің курылуына алып келеді. Өз ксзегінде
бүл оларды н арасы нда айы рбасты тудыруға ж ағдаіі жасап. тауар
ең д ір ісін ің д ам уы н а түрткі болды . К еи ін ір ек те код сш ерінің
е гін ш іл ік т е н б в л ін у і ж ә н е с а у д а іш ц о к ш а у л а н у ы тү р актм
айы рбаска, ж еке м енш іктін пайда бодуьш а жағдаи жасадьг.
Тауар вндірісі капиталистік өкдіріс одісінде езінің дамуыныи
жоғарғы түріне кол жеткізеді жоне жалпылама сииатка ие болады.
Ө ндірісті үйы м дасты руды ң натуралды түрі казіргі ж ағдайда ;іа
орын алуда. М ы сал ы , бақш агерд ің натуралды ш аруаш ылығы өнімді тек өзі үш ін өндіру, егер ө н ім н ің бір бөлігін сату үшіи
бағыттаса, онда од үсақ тауар өндірісіне айналады.
Қазіргі қоғамдық өндіріс — бүл дамыған тауар ондірісіндеп
терендеген енбек бөлісініц болуы жоне оньш мамандануы. Енбск
бөлісі ендірістің өсуімен бары нш а кегі түрленеді ж әне белш екгене
бастайды. Бүд пронес барлы к қоғамдык. ендіріс саласында, осіросе
өн еркәсіпте — ете көрнектілікпен баіікалады . М ы сал регінде
салалық ж ән е іш кі с а л а л ы к ма.мандандыруды айтуға болиды.
М аш ина ж асауды алатын б олсақ, мүндағы м ам аидану еге ксн
ауқымы: энергетикалык м аш и н а ж асау, көліктік м аш ина жаса>
тракторлы м аш ина жасау, ауыл шаруашылығы м аш пнасы н жасау,
автомобиль жасау ж ене т.б. Ж еніл өнеркәсіпте: текегпль, токыма.
Тігін ө н еркәсіб і жәғге т.б. Тамак өнеркәсібінде: нан жабу, кант,
коңдитерлік тағамдар, ш аіі, ш арап, ет ж оне сүт онеркәсш тер ж әне
т.б. Е нбек бодісі м ен о н ы н м ам ан дан уы н ы ң дәреж есі терендесе.
оғща н ары қта ж үмыс жасайтык косіпорынның тауарлык дорежесі
жоғарылайды ж ән е н ары к м өлш ері артады.
Тарихи тағлым көрсеткендей, тауар өндірісінің пайда болуы
төмендегідей уш жағдайда жүзеге асады:
— бірінші ең ірі қоғамдык енбек бөлісінін болуы;
—алғашқы түрмыстық қауымдастык койнауында жеке меншіктін.
пайда болуы;
~ тауар өндірушілердщ экономикалык окшаулануы (отбасынын
қауыіңдастықтан экономикалык окшаулануы).
Тауар өндірісінің екі түрі бар: ж ан ж ә н е каішталистік. Олар бір
типті, себебі од арды ң негізінде ен д іріс күрал-жабдығына деіен
Жеке м ен ш ік ж атады ж ә н е ол екеуіде өнім ді сату үшін ондіреД'
Соған қарамастан олардын өз арасында айырмашылыктар бар. аи
ТаУар өғщірісііще өнім тауар өндірушінің өзінддк еңбегімен жасалады.
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Мунда жумыс күиііи ж ;іи а у ж ок. К ап и тал и стік тауар өндірісінде
онімді оіідіріс күрал-жайдығы ж ок ж аідам алы жүмысш ы жасайды.
С ойтіп. казірп н ары кты к каты п астар гек кан а кәсіпоры н,
!наруашыдык.тын ж оғаргы тауарлы лы к. д с и гей іи ін ж әие тауар
імі.мрч і.чыср.пн, и к о н о м и к а л ы к ок іи аул ан уы н ы н н е гізін д е
кдлыптасады, яғни оркіи ко сіп кер л ік пен жеке м енш ік арқы лы
легеи соз. К д закетан д а тауар е и д ір у ш іл ер д ін э к о н о м и к а л ы к
окш аулануы н ар ы к к а кош у ке ш іде ср кін косіп керл ер тобынын
к.;ілі.і птасуын қарасты рады .
3.4. КОҒАМ ДЫ К Ө Н Д ІГІС ТІҢ ҚҮРЫ ЛЫ М Ы
Алам коғам ы н ы н дамуы негізін материалдық өндіріс кұрайды.
Өмір оұру. оку ж әне жүмыс істеу үшін, адамдарда там ак өнімдері,
ь:иім. түрғын-үйі ж әне т.б. болуы кажет. Материалдыкжәне рухани
игіліктер ондірісін токгаткан болса, о идя адам коғамы жойылып кеткен
Гюлар еді.
М атериалдык өндірісгер саласы — х а л ы қ ш а р у а ш ы л ы ғы
с а л а л а р ы н ы н т о м е н д е г ід е й м а т е р и а л д ы к и гіл ік т е р ө н д ір іс і
(онеркисіп, ауыл шаруашылығы, күрылыс) ж әне материалдык кызмет
корсету саласы б о ііы н ш а (өнім қо зғал ы сы н түты нуш ы ға дейін
кам там аеы з ететін к ө л ек п е н сауда, коммуналды шаруашылык,
түрм ы сты к қызмет көрсету — киімді өндеу, тігу, жуу, тазал ауж ән е
і.б.) екіге болінеді.

Сурет 3-2. Қазіргі коғамдык өндірістің қүрылымы
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Казіргі коғамдық ондіріс қүрылымына материалдык өндіріс
салаларынан басқа, материалдык емес өндіріс салаларыда бөлінеді.
Оларда ерекше материалдык емес игіліктер (рухани күндылыктар)
жаеалады, сондай-ак материалдык емес кызмет корсету - денсаулық
сактау, білім, ғылым, модениет, спорт, жэне баскаларыда бар және
бүлар бурып оидірістік емес салаға жаткызылған.
Ғ ы лы м и зерггеудің көрсеткеніндей, білім, ғы лы м, д ен сау л ы к
сақтау, өнер, мәдениет (өндірістік емес саласы) материалдык өндіріс
тиімділігіне үлкен эсер етеді. Алайда тікелей емес, к оғам н ы а басты
өндіргіш күші — адам аркы лы жаыама түрде эсер етеді.
Бүгінгі кезде казіргі коғамдык ондірістіц аллынла томендегідей
маңызды мәселелер түр: а) өндірістіц тиімділігін арттыру, ә)
өпдірістің экологиясын сауықтыру, б) гуманизациялау мәселесі, яғни
ондірісте адамға бір калыпты жағдай жасау. Адамзат қоғамы осы
м әселерді ш еш у ж олы нда ғылы ми зерттеу ж үм ы сгары н ж опе
эксп ери м ен ттерін жүргізуде. Бүл мәселелер XXI ғасырдыц негізгі
проблемалары болып табылады.
КА ТЕГО РИ ЯЛ А Р М Е Н Т Е Р М И Н Д Е Р :
Өндіріс, натуралды ш аруаш ылык, тауарлы ш аруаш ылык, енбек
заггары, еңбек қүрат-саіімандары, өндіріс күрал-жабдыктары. жүмыс
күші, өндіріс факторлары, қоғамдык өндіріс, дәстүрлі ондіріс, казірг і
вндіріс, коғам ды кен бек бөлісі, өндірісті мамандандыру. коғамдык
ш аруаш ы лы к қүры лы м, материш ідык өндіріс, матеріиьчііык емес
өндіріс, ондірісті гуманизациялау.
С А БА Қ ТЫ Ң ҮЛГІ Р Е Т ІН Д Е Г І Ж О С П А Р Ы
1
• Қ оғам ды қ өндірістің негізгі факторлары ж әне олардыі і озара
іс-өрекеті.
2. Н атуралды ж әне тауарлы өндіріс.
3. Қ оғам д ы қ өндірістің казіргі қүр ыл ы м ы .
М Ә Н Ж А ЗБ А М Е Н БАЯНДАМ А Т А Қ Ы Р Ы П Т А Р Ы
Қ азакстан Республикасы н да н ар ы кты қ тауарлар ендірісіпің
калыптасу жағдайы.
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1

Ә Ң П М Е ӨГКІЗУГЕ Ж ОНЕ Ө ЗІН -Ө ЗІ БАКЫЛЛУҒА
ЛРНАЛҒАН СҰРАҚТАР
L Өнліріс леіен ім із ис ж оне оііы ц канлаіі ф акторлары Gap?
2. Өндіріс ф акторы пьщ очара ое-орекеті мен озара баііланысын
нелен баіікауға болаіы ?
3. Өыліріс іуманизациисі.і дегемі.міз не?
4. К о г а м л ы к ө п л ір іс т іц к а зір гі к ү р ы л ы м ы н ы ц д о с тү р л і
онлірістен каплай аііы рм аш ы лы ғы Gap?
5. М атериалды к жоі-ге м атериалды қ емес өндірістің өзара әсері
кллай жүзеге асады?

ТӨ РТІНШ І ТАРАУ.
И П Л ІК , ТАУАР, ҚҮН, БАҒАЛЫЛЫҚ Ж ӘНЕ
Ш ЕКТІ ПАЙДАЛЫЛЫҚ ТЕОРИЯЛАРЫ
4.1. ИГІЛІК ЭКОНОМ ИКАЛЫ Қ КАТЕГОРИЯ РЕТГНДЕ.
ТАУАРДЫҢ М ӘНІ Ж ӘНЕ О Н Ы Ң КАСИЕТТЕРІ
К. Маркс озінін ғылыми зерттеуін тауарды галдаудан бастайды,
себебі ол тауар өндірісінің карапайым түрі болып табылады. Ол
экономикалык кубылыстар мен процестерді зерттеуді осьщан бастауы
кездейсоқ емес. Тауар тым ерте де пайда болды және ол кез-келген
экономикалық жүйенің экономикалык клеткасы болып табылады.
Г «Тауар» категориясы на дейін тарихта «игілік» ұғымы болған, ол
за тт ар д ы ң а д а м за т т ы ң б елгіл і қаж еттіл ігін қ а н а ға тта н д ы р у
кабілеттілігін көрсетеді. \ Э к о н о м и к ал ы к әдебиеттерде «игілік»
категориясы әртүрлі түсіндіріледі. М ысалы, ағылш ын эконом ией
К ем бридж м ектебін кұрушы А. М арш алл (1842-1924 жж.) «Саяси
экономия принциптері» (1890 ж.) кітабында игіліюі адамнын барлык
көңілі ауған заттары н түсінген, ж әне ол адам ны ң кажеттілігін
канағаттандыру қажет. Игілікгің бұл анықтамасы толык емес, себебі
ол затпен ж әне ұсақ-түйекпен ғана шектеледі. И іілік қоғам ды қ
ұдайы ен д ір ісп ен байланы сты ры латы н болса сирек кездесетін
( ш е к т е л г е н ) б о л ы п е с е п т е л ін е д і. А д а м н ы н с ү р а н ы м ы н
канағаттандыру үш ін көп уакыт жұмсалса, шектелілік дәрежееі тым
жоғары болады.
Игілік экономикалык және экономикалык емес болып екіге болінеді.
Экономикалык игіліктер, индивидумдардың әртүрлі игіліктерге
сүранымдарымен салыстарғанда, әркашанда шектеулі болған. Аігашкы
рет «экономикалык игіліктер» үғымып ғылыми айналымға итальян
экономисі А. Пезенти (1910-1973 ж ж .) ендірді. Табиғатта белгілі
игіліктер (ауа, жер, жарык, климат) бар және оларды адамдар күшкайратын жүмсамай-ақ, колдануына болады. Осы игіліктерді
экономикалык емес игіліктер деп атаймыз.
' Э к о н о м и к ал ы к , и гіл ік тер д ін ер е к ш е түріне тауар ж атады .
Кұнделікті өмірде біз «тауар» сезін колданам ы з, оны ң мағынасына
аса м ә н б е р м е й м із ж ә н е бүл үғы м ды зат, ө н ім , сө зд ер ім ен
баламалаймыз. Қазакстапда «тауар» үғымы тым ерте дуниеде пайда
болған. Ол көшпелі түрік тайпаларынан алынған және сөзбе-сөз
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алатын болсак <мүлік», «жаксылык» мағынасын білдіреді. Ал
•ж оном икалы қтеорм яда «гауар» еозі ерекш е мәнге не болады. Адам
кьғзметініа нәтиж есі бола а іа т ы н өиім тауар созіае пе бола алады.
Ол о зін іа ғана емес. б аска ад ам н ы ң іугы нуы м а ар аал ған , яғни
айы рбас үшін немесе саты п а гіу —сатуға бағы тгалғаал__*
К о ғ а м д ы к ө н д ір іе т іа к а зір ғі қ ү р ы л ы м ы м ен а а р ы қ т ы к
каты наетарды ескере оты ры п , м атериалды к онім ған атау ар емес,
сом д аіі-ак м атериалдык, ем ес сипаттағы қы зм ет көрсетуде тауар
бола атады.
Тауарды к а іа н түсінеміз ж эне о н ы а кандай касиеттері бар?
М аркетіктеорш іны и тіайымдауынша, «тауар» ен алдыменен адам
іс-әрекетінін онімі, ол озініц касиетімен адамдардың каіщайда бір
гүгынысын канағаттаішырады.1 «Өнім тауар болу үшін баска адамның
колына берілуі кажет және ол айырбастаудың арқасында кейбіреулерге
іүгыііу күііы ретіізде кызмет етеді».2 Осьщан байкайтынымыз, кезкелген
ецбектіц опімі тауар бола алмайды, тек айырбастау ушін, сатын алусату ушіи арналады.
'•Экономикалык ойды н казіргі өкілдері «тауар» үғы м ы а баскаш а
баяғідайды. Олар тауарды ж он ом и кал ы к игиіік ретінде қарастырады
жоне піекіеулі молшерде барлығын, айырбас үш іа арнаиғаңцығын
аіігады , сойтіп одан толем кабілеттілігі сүрааы м ы талап етіледі.
Австрия экономисі Карл Менгердіц (1840-1921 ж ж .) есептеуінше,
экономикалык игіліктердің тауар болуы оның қозғалу кабілетіне
тоуелсіз, оны сатуды үсынатыи адамға, оның материалдығына және
ецбектіц онімі ретінде сипатына тәуелсіз. Себебі ол міндетті түрде
аііщ;іым үшін арііа ііан .1
' Маркстің ойыиша, гауар екі қасиетгі иеленеді: біріншіден, қандайда
бір адамның сүранымын каиағаттандыруы (онсыз ешкім оны сатып
алмайды), екіншіден, зат бола отырып, баска затқа айырбасталу
кабілеттілігі. J
Затгыц пайдалылығы, оныц адамның анау-мынау сүранымын
канағаттандыру касиеті - түтыну күны деп аталады. К ейбір түты ау
күны адам сүрааы м ы а тікелей канағатгандырса (тамақ онімі, киім,
•гүрғын-үй, кітап ж өне т.б.), баскіілары - ж анам а (машина, қүрал1 Маркс К.. Энгельс Ф. Шығармалар. 23 т.. 43 бет.
’ Бул да сопда, 49 бет.
' Мс,1геР К. Основания политическоіі экономики. Австрийская школа в
политической экономии. - М.. 1992. 201-202 бет.
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сайман, шикізат, өндірістікғимараттар) қанағаттандырады.
Тұтыну қүн ы н а ие болған тауар, қүнға да ие бола алады. Қун
- бұл тауарға сіңген коғамдық еңбек пен айырбас аркылы байкалады.
К. М аркс құнды адамдар арасы ндағы қаты настарм ен қатар, оны
затты к қаб ы ғы н ы ң каты насы деп толықтырды.
Кұн айырбас кунымен тығыз байланысты. Күн тауардын ішкі
қасиеті болып табылса, айырбас қүны бүл қүнны ң сыргқы керінісі.
Тауар өндіруш ілердің тауарға сіңген еңбегі тек ж анама ж олмен
көрінуі м үмкін — бір тауардын, басқа тауарларға айырбасталуы
аркылы.
Айырбас күны сандык арақатынасты немесе пропорцияны
байқатады, соның негізінде әртүрлі тауарлар айырбасталады.
Мысал:
20 кг асгы қ

1 балта

20 кг астақты өндіру үшін
жүмсалатын еңбек мөлшері

Бір балтаны өндіру үшін
жүмсалатын еңбек мөлшері

Тауар табиғатының екі жактығы (түтыну күны жәііе күны) ен, ек
сипатының екі жақтығынан туындайды. Кезкелген тауар өидірушінің
еңбегі екі жакты сипатка ие болады: бір жағынан бүл белгіді түтыііу
күнын жасайтын пайдалы еңбек, екінші жағынан — оұл адамньің
жүмыс күші шығындары, онын накты түріие тәуелсіз жалпы ен еп.
Түгыну қүиын жасайтын еңбек накты еңбек деп аталады.
аш
үстасы ны ң нақты енбегінің нәтиж есі — стол, тігінш інікі костюм
ж ән е т.б. болы п табы лады . Б ір а қ ағаш үстасы да, тігінш іде накты
еңбек түріне тәуелсіз дене, нерві ж ән е эн ерги ясы н шығындаиды.
Адамның жүмыс күші шығындары турғысында барлык еңбек біркели
және оның нақты түріне тәуелсіз. Мундай еңбек абстрактры ең е
деп аталады, о н ы ң нақты түріне абстрактыланған (дерексізденге
Демек, нақты ж әне абстрактылы еңбек ~ бұл тауарды жасаитын
бір еңбектің екі жағы.
Сол нем есе басқа накгы еңбекті тандау — әрбір тауар е
жеке ісі. С о н д а й -а к қоғам ды қ ең б ек бөлісі тауар
бір-біріне тәуелсіздігін камтамасыз етеді, себебі жек^ен к
қоғамды қ ен б ек тің бөл ш егі болы п т а б ы л а д ы . Тауар ен
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накты өнімді өндірген кезііще. олардын енбегінің коғам ды қ сипаты
ж асырын болып тұрады. Накты ецбекті коғамдык мойындау тек
нарыкта ғана жүзеге асады. Егер нақты енбектін өнімі өз сатып
алушысын таппаса, онда накты енбек коғамдык. енбектің бөлшегі
ретінде мойындалмағаны. Б асқаш а айтсак, накты еңбектің (жеке)
онімі қоғам үшіі-і кажетсіз болғаны. Енбекке кеткен шығындар бекер
болғаны, сөйтіл бұл тауар өндіруш ілерді куйретуге алы п келеді.
Бүл кезде накты ж әне қоғам ды қ енбектін. абстракты лы еңбектің
арасында қайшылыктар баккалады. Қүбылысгың жоғарғы келбетіңде
бүл 'і а у а р л а р д ы ц т ү т ы н у к ү н ы м ен қ ү н ы а р а с ы н д а ғ ы
ка й u і ыл ы қтары н байкатады.
4.2. ТАУАР ҚҮНЫ НЫ Ң М ӨЛШ ЕРІ.
КОҒАМДЫК КАЖЕТТІЛІК. ЕҢБЕКТІҢ Ш Ы ҒЫ НДАРЫ
г Тауар қүны — бүл тауарға сіцген абстрактылы еңбек. Әртүрлі
іауар ө н л іруш іл ер а б стр ак ты л ы е ң б ек т ің әр тү р л і м ә л ш е р ін
шыі-ындайды жоне жеке жүмыс уақытында біркелкі болмайды. ;
Н а р ы к т а тауарды қ о ға м д ы к түрғы д а м о й ы н д а у м ы н а н ы
куоландырады: тауар күиынын молшері жеке емес. котамцықкджетгі
сибек иіығыны мен, қоғамға кажетгі жұмыс күш імен аны қталады ..;
Коғамдық кажетті жүмыс уакыты — бүл өндірістіц кальшты
жағдайындағы жоне еңбек өнділігімен ецбек интенсивтілігінің орташа
деигейіііде бүйымды дайындауға кеткен уақыт. Бүл орташа уакыт.
Бу і ііарықга стихиялы — негізінен нарыкка әкелінген тауар массасы
бойыиша анықгалады.
Мысалы. нарықта «N» тауарының 60 мындай бұйымына сүраным
бар. Осы тауарды үш тауар өндіруш і дайы ндаған: «А» - 20 м ы ң
бүйымды дайы ндаған, әрбір бүйымға 4 сағат жүм саған, «В» —25
м ың бүйым, әркайсы сы на 5 сағат жүмсаған, «С» — 15 м ы ң бүйым,
әрбір бүйымға 6 сағаттан жүмсаған.
<'А» - 20 м ы н бүйым 4 сағат х 1 акш а бірлігі = 4 ақш а бірлігі =
+ 1 ақш абірлігі.
«В» — 25 м ы ң бүйы м 5 сағат х 1 а қ ш а бірлігі = 5 а қ ш а бірлігі
= 0
«С.» — 15 м ы н бүйым 6 сағат х 1 ақш а бірлігі = 6 ақш а бірлгі =
- 1 акш а бірлігі.

(Егер шартты түрде былай есептесек: I сағат = 1 а к т а бірлігіне,
онда «А »-дағы бұйы м 4 а қ ш а бірлігінде болы п түрады , «В»-да
5 а қ ш а бірл ігін д е, «С »-да 6 акш а бірлігінде).
О с ы т а у а р д ы ң н е г із г і м а с с а с ы н «В» т а у а р ө н д ір у ш іс і
д а й ы н д аған ж ә н е 25 м ы ң бүйы м ды қүрайды . С о н д ы к та н , ол
н а р ы қ т а ғы қ о ға м ға қ аж етті (о р та ш а ) у а к ы т т ы , д е м е к осы
тауарларды ң 5 ак ш а бірлігіне тең күн ы н да ан ы қтай ды .
Бүл ж ағд ай д а «А» тауар өнд іруш ісінед е ө зін ің б үй ы м ы н 5
акш а бірлігі б о й ы н ш а сату пайдалы . С онда осы тауарды н негізгі
м ассасы н а р ы к т а екі есел ен еді, ол 45 м ы н бүйы м ды қүрайды .
О сы дан «С» тауар өндіруш ісінің іс-әрекетін аны қтау ки ы н емес.
Ө зінің ш ы ғы н д ары н то л ы қ болм асада қ ай тар у үш ін, с о н д а й -а к
ол ө зін ің б ү й м д а р ы н 5 а қ ш а бірлігі б о й ы н ш а сатуға м еж бүр
болады . Е гер о сы ж ағдай өзгерм есе, онда «А» тауар өндіруш ісі
болады , ал «С» болса күйрейді.
Қоғамға қажетті жүмыс уақыты ж әне тауар кунының мөліиері
еңбек енім ділігінің әсер ін ен түракты озғер ед і, яғни уакыт
бірлігіндегі ондірілетін бүйымныц молшері (саны) мына формуламен
анықталады:
Q (бүйымдар саны )
еибек өнімділігі = ------- Т Т такы т)-----Еңбек онімділігіиен енбек интенсивтілігін айыра білу керек. Еңбек
интенсивтілігі деп уакыт бірлігіндегі жүмыс күшінің шығындарын
түсінеміз. Е ң бек өн ім ділігін ің артуы кезінде уакыт бірлігіндегі
бүйымдар мөлшері артады, ал бүйымдар бірлігінің қүны төмендейді.
Еңбек интенсивтілігінің артуы кезінде бүйымдар мөлш ері адамнын
ден е шы ғындарына пропорционалды болы п, н әти ж есін де бүйым
бірлігінің қүны өзгермейді. Сойтіп, тауардьщ коғамдық (нарыктык)

күны еңбектің жеке шығынымен, жеке жүмыс уакытымен емес, ол
коғамға қажетгі жүмыс уакытымен (бүл қоғамға кажетгі орташа жүмыс
уақытының шығыны) анықталады. Күн заңының байкалуын міне
осьщан қорытындылаймыз.
/^Тауар ө н д ір у ш іл е р д ің ө з ін ің ж үм ы с уақы ты н дағы ж ек е
шығындары қоғамға қаж етті орташ а жүмы с уакытынан аз болса
~ оңца үгады, баиды; ал егер көп болса, онда ұтылады, яғни күйреііді./

/Тауар өндірісі жағдайындағы қүн заңы өндірісті реттеудін негізі
болып табылады. Ол ө зін тауардың құн бойы нш а айырбасталу

проііееінде корсетеді. Онла тауарды ң қоғамға кажеггі еңбегінің
мазмүнымен өлшснеді. Тауарды күн бойынш а, эквивалент бойынша
сатып алу —сагу, зан ретінде күиііне енеді. Күн өзінің нақты келбетін
тауар бағасында корсетеді. Қүн заны ны н олеуметгік-экономикалы к
аілдарлары ны ц іс-әрекеті бүл тауар ондірушілердіңжіктелінуі. /
Иарыкта күн закынан баска, сүраным және үсьшым зацы іс-әрекет
жасаіілы. Оныц әсеріиен тауар күны шеңберінде бағаның ауыткуы
жүзеге асады. Ал, тауар күньніыц о і і ы ң бағасына тепе-тендігі сүраным
мен үсынымының теие- гендігінде жүзеге асады.
4.3. КЫ ЗМ ЕТ КӨРСЕТУ ЕРЕКШ Е ЭКО Н О М И КАЛЫ Қ
И ГІЛІК РЕТІНДЕ
Кызмет корсету тауар ретінде күшіне енеді, сөйтіп түтыну күнынын,
ерекиіе гүрі болын табылады. Ол пайдалы қызмет түрінде өмір сүріп,
коғамдык түтыпыстарды канағаттандырады. Б а р л ы қ ж и ы н ты к
кызмет корсету олардың жүмсалуына байланысты — өндірістік және^
түтынуш ы лы қ (түрғындарға көм ек көрсету) кы зметтер болы п екіге
болінсді. Өндірістік кызмет корсету ондірістік қажеттіліктерді
канағагтандыруға және ол косіпорын, үйым мекемелеріне үсьпіылады.
Бүған ж үк тасу көлігіде, б ай лан ы сы да, өндіріске қы зм ет ж асау,
заггы откізуге к ы зм е т ж асау мен ж абды қтауға ж ән е т.б. кы зм ет
корсету жатааы.
Түтынушылык кызмет корсету халықтың түтыну тауарлары сиякты
турғындардын қажеттіліктерін канағаттандыруға қызмет жасайды
жоне сондыкганда сош ысынан өте ерекше емес.
Еңбек шығындарына байланысты тұрғындарға қызмет көрсету
материалдык ж ән е материалдык ем ес (таза) деп ш ектейміз/
Ө ндірістегі ең б ек тің түты н уш ы ларға материалды к, и гіліктерді
(мүндағы ж ағдайда — түрғы ндарға) нем есе түрғы ндар колындағы'
гау ар д ы н к ү н ы н ж ә н е тү т ы н у қ ү н ы н к а л п ы н а к е л т ір у м е н
байланы стары н материалдыққа кызмет көрсетуге ж атқы зам ы з/
Осы кы зметті көрсетуге жұмсалган ең б ек бір ж ағы нан тікелей
жаңа күн мен түты ну қүн ы н (м ы салы , үй-ж иһаздары , киім ж ән е
г.б. дайындауға көм ек керсету) жасауға қатысады, немесе тауардың
түтыну (ж өндеу жүргізу) қүны қасиетін қалпы н а келтіредіі
- Материалдык емеске кызметке - заггы к, м атериалды қ түрге ие
болмаған кызмет көрсегужатады. Бүл мәдени мекемелер, денсаулық
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сакгау, оку, демалыс, туризм мекемелерінін кызмет көрсетуі, сондаи
ақбалалар мен науқастарға ж әне т.б. кы змет көрсету жаткызыладьЯ
М атериалды к емес кы зм ет көрсету қоғам да, м атери ал д ы кп ен
салыстырғанда түрғы ндарды н сүраны м ы н қанағаттанды руда аса
маңызды м әнге не болады.
. .
А қы лы -түрм ы сты к к ы зм ет корсету, ж олауш ы лар к е л іп мен
б а й л а н ы с к ы з м е т ін к ө р с е т у , ж и н а к . к а с с а л а р ы , т ^ р и с т ік
экскурсиялык қы змет керсетулері жатады. Әдетге бүларға іұрғындар
өздерінің отбасы бюджетінен толы к төлеп отырады. Акы төлемеитш
кызмет көрсетулер — ж ергілікті нем есе респ убл и кал ы к ю дж ет
есебінен жүзеге асады. Бұған —денсаулы к сактау, білім беру, кызмет
көрсету ж атады . Нарық жағдайында осы кызмет көрсету түрлері
ақылы негізде де жүзеге асады/
4.4. ЕҢБЕКТІҢ КҮН ДЫ Қ, БАҒАЛЫ ЛЫК Ж ӘНЕ
Ш ЕКТІ ПАЙДАЛЫ ЛЫ К ТЕОРИЯЛАРЫ
^Еңбектің күндык теориясынын, негізін классикалык теория өкілдері
- А. Смит ж ен е Д . Р ик ардо к а л а ғ а ң ^ О л а р а л ғ а ш к ы рет
экономикалы к ғылымда ерте дүн и ед егі грек ойш ы лы Аристотель
қойған сүракка ж ауап беріп, былай деген: «тауардың айыр
күны оған сіңген ең б ек мвлш ерімен аныкталады», еонды ктан
м

еңбегі - тауар қүныиың кайнар көзі, субстанциясы боладьь^
/ Еңбектің екі сипатын К. Маркс (1818-1883 ж ж .) ашқан^эньщ
мәні туралы Ф . Э н гел ьске бы лай ж азған: «М еніи кіта ымда
(«Капиталдың» бірінш і то м ы туралы әнгім е) ен м аңы зды сы .
«...еңбектің екі сипатты лы ғы ...», б ар л ы к ф ак тін і түсіну тек со^
ғана негізделген: 2) косы м ш а күнды еш кандай о н ы ң ерекш е түрі ^
пайда, п ай ы з, ж е р рен тасы ж ә н е т.б. б ай л ан ы ссы з звртг У»К. М аркстің осы ж аңалы ғы күн заң ы іс-ә р ек егін ін механ
ж әне одан туы н д ай ты н әл еум еттік -эк он ом и к ал ы к салдар
түсіндіруге кемектесті.

.

.

шла

Экономикалық ғылымда ХІХ-шы ғасырдың екінші ж р
жаңа құн теориясы — шекті пайдалылык теориясы
ат салысқандар - ағылшын экономисі Уильям
және Ейген
жж.), авсгрия экономистері Карл Менгер (1840 19
Бем-Баверк (1851-1914 ж ж .) болдььд
'

— ---------------------------,—-----------1 Маркс К., Энгельс Ф. Шығармалар, 31 т. 277 бет.

^ Ш екгі пайлалылык теориясы үшін күнлы немесе «бағалылыкты»
субъективті карастыру синаты т о іу Шекті пайлалылык теориясы
австриялық мектептіц негізін калаушы Карл Менгер бы лай деген:
«бағалылык бүл папымдау, онлағы ш аруаш ылықтағы адамдар езінің
карнуындағы бар игіліктерге м ән беріп, оларды ң өм ірін ж ә н е ә л аукаттылышн колдау үш ін иеленеді, сондыктанда оларды н ойс а н а с ы н а н гыс ө м ір с ү р м е й д і» .1 Д е м е к , ^бағалылык» — б р
адамдардыц субьективті пайымдауы ж эне ол олардын сана-сезіміде
ғана болады.
Ейген Б е м -Б а в е р к б ағал ы лы қты объективті ж ән е субъективті
мағанцда айыра оты ры п, субъективті бағалы лы қ «адам жағдайының
лүрыс болуы к ө зк ар асы м ен м әнді» е к ен ін атаған, ал объективті
б ағалы лы к - бүл «айы рбасталу күш іне негізделген м әнділік».2 Бүл
кезде субъективті б ағал ы л ы к игіліктін сиректігім ен, я ғн и кай бір
игіліктердің қор м ел ш ерім ен б айланы сты ры лады . Е. Б ем -Б ав ер к
бы лай ж азған : « Б а ға л ы л ы к — за тт ы ң м е л ш е р ін ін ш ектілігін
байкатады , ол б ағал ы лы қты ң болмауы — оларды ң арты қ екендігін
к о р с е т е д і» .^ . Бем-Баверктіи, аныктауынша, заттың бағалылығы осы
затгағы шекті пайдалылықтын мөлшерімен әлшене^Ц
Ш екті п ай д ал ы лы қ те о р и я с ы н ы ң м ән ін н ақ ты түсіндіру үшін
Карл М енгер схем асы н келтірейік (4-1 схеманы қараны з).
Бүл схемада пайдалы лы к ш каласы көрсетілген. Рим циф ры м ен
І-ден Х -ға дейін оларды н талагі ету д әреж есі б о й ы н ш а түтыну
категориясы төм ен д егу саты сы м ен орн ал асқан . М ы салы , І-ш і
тағамға қажетшіігін көрсетсе, Х -ш ы әсемдеу кажетгілігін байқатады.
А раб ц и ф р л а р ы 1 0 -н ан О- r e д е й ін гі осы и гіл ік тер д ің н а қ ты
пайдалы лы ғы н көрсетеді ж э н е ол арды н с а н ы н ы ң өсуіне қарай
гөм ендеуін б айқатады . Е гер н а н н ы н б ірінш і к и л ограм м ы н ы ң
пайдалы лы ғы 10-ға тең болса, екін ш ісін ің пайдалы лы ғы 9-ға,
ү ш ін ш іс і 8 -ге та ғы со л с и я қ т ы . Әрбір осы соңғы игіліктің
пайлалылығы, яғни сол бірліктін, түтынудын ең тәменгі талап етуін
канағаттандыру — шекті пайлалылык болады.

' Менгер К. Основания капиталистической экономии. 1903, 85 бет.
- Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных благ. 1929, 10 бет.
Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных благ, 1929, 23 бет.
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Бұл теорияны ң кодцанылуы ны ң м ә н і мынада. казіргі жағ
шекті пайдалылық теориясы тутынудын кейбір игшікті тол хк
д әр е ж е с ін аны қтау \ ш ін қол дан ы л ады . «Госсен заңьша»

кажеітілікті қанағаттандырылуына қарай тольіқтыру дәреж
ал осы игідіктің пайдалылық мөлшері төмендейді. сы
қанағаттандыратын әрбір келесі игілік aJ^ blJ ™ FL ^ a} _ неміс
пайдалылыққа ие болады (Герман Госсен (1810
галымы).
, I п іл i q 'ja w w ,)
^Ағылшын эк он ом и сі А льф ред М арш ал (
«шекті
«Экономикалык теорияны ң принциптері» кіта “
«өндіріс
пайдалылық теориясын» «сұраным мен *СЬ1НЬ1М>>
О сы ны н
шығындары» теориясымен косуға тзлпыныс жа ^ ^ к к а ,
нәтижесінде ол экономикалы к теориядағы күннын
с^раным-^сынымға, шығындар м ен бағаға езара
анықтамасына бұрылуды ж үзеге асырады.
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■ ж алпЫ

КАТЕГОРИЯЛАР МЕН ТЕРМ И Н ДЕР
Тауар, түтыну күны, айырбастау күны, күн. игілік, эконом икалы к
игілік. эконом икалы к емес игілік, накты жоне абстрактылы еңбек,
жеке және коғамдык кажетті енбек, гауар қүны ны н мөлщері, еңбек
онімлілігі жоне интенсивтілігі, бағалы лы қ, ш екті пайдалы лы к,
кызмет корсету, ендірістік кы змет корсету, түты нуш ы лы қ кы змет
корсету, материалдык кы зм ет корсету, м атериалды к емес кы зм ет
корсету, акылы кы зм ет корсету, акы сы з кы змет керсету.
САБАКТЬЩ ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ Ж ОСПАРЫ
!. Тауар ж әне оны ң касиеті. Тауарға сіңген еңбектің екі ж акты
смпаты.
2. Т а у а р к ү н ы н ы н м ө л ш е р і. Е ң б е к о н і м д іл і г і ж ә н е
иитенсивтілігі, о н ы н тауар кұны м олш еріне әсері.
3. Қүн заны, оны ң іс-ерекеті, ж ай тауар өндірісі жағдайындағы
әдеуметгік-экономикалык Сіілдары.
МӘНЖАЗБА М ЕН БАЯНДАМАЛАР ТАҚЫ РЫ ПТАРЫ
1.
2.
3.
4.

Игілік экон ом и калы к категория ретінде.
Тауар —арнайы эк о н о м и к ал ы к игілік.
Б ағалы лы к ж әне шекті п ай д ал ы л ы к теориялары.
Ецбектің күнды қ теориясы .
ӘНГІМ Е ӨТКІЗУ Ж Ә Н Е Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

1. Тауардың ен б ек өнім інен айы рм аш ы лы ғы неде?
2. Қ оғам ды қ ең б ек дегеніміз не?
3. Тауардың түтыну күны мен күны арасындағы өзара байланы с
кандай?
4. Қоғамға қажетті еңбек ш ы ғы ны дегенім із не? О ны н ар ы қ
к;иіай аныктайды?
5. Е ңбек өнімділігі м ен интенсивтілігі тауар қүны м өлш еріне
кьчай усер етеді?

БЕС ІН Ш І ТАРАУ. АҚША ЖӘНЕ
ИНФ ЛЯЦИ Я ТЕОРИЯЛАРЫ
5.1. АҚІЛАНЫ Ң ПАЙДА БОЛУЫ, М Ә Н ІЖ Ә Н Е ҚЫЗМЕТІ
Ақшаның пайда бояуы мен мәңі жайлы біркелкі шешімін тапқан
жоқ. Экономикалык мектеп өкілдерінің бірі ерте дүниед^гі грек
ойшылы Аристотель үсынған кағидаға сүйене отырып, акшаны белгілі шарт, адамдар арасындағы саналы келісім нәтижесі ретінде
қарады. Баска бағыт-тағы мектептін, өкілдері акшаны — мемлекет
бекіткен тауарды айыр-бастауға қажетгі күрал ретіңде карастырған.
Үшінші өкілдері ақша өзінін табиғаты бойынша алтын мен күміске
жататындығын айткан.
Ақшаның пайда болуын түсіндіру үшін, «тауар қүны катынасында
қорытындылатын, қүнның даму көрінісіне көз салып, онын
қарапайым терең байкалатын бейнесін, көзаі алатын акшалай түріне
дейін қарау керек. Сонда ғана оның жүмбактығы да жойылады».1
Тауардың айырбасталу кезеңінде құннын көрінісі төмендегідей
түрге ие болады: алғашкысы жай немесе кездейсоқ, ол алғашкы
қауымдық қоғамда бірінші ең ірі еңбек белінісінен соң, жалпы
алғашқы қауым тайпасынан малшылар тайпасынын беяінуі аркылы
паңда болды. Бір тайпалар малмен айналысса, ал екіншілері - жермен
айналысты, сөйтіп өнімді айырбастау үшін экономикалык непз
пайда бола бастады. Мүндай айырбас алғашкыда кездейсок, бірегей
сипатка ие болды:

Т

Т

экв.
(1 қойға = 1 кап астық) экв.
Бұл мысалымызда бірінші тауар (қой) өзінің қүнын баска тауарда
(1 қап астық) айырбасын көрсетсе, онда салыстырмалы күн түрінде
болғаны, ал бір қап астык оньщ эквиваленті болып табылады,
яғни эквивалента түрде болғаны.
Тауар ендірісінің ары қарай дамуы тауар айырбасын ретгілікпен
жүргізуге алып келді. Айырбаста екі ғана емес, одан да көптеген
тауар түрлері қатысады. Қ ұнны ң - толык нем есе кеңейтілген
екінші түрі қалыптасты.
' Маркс К.., Энгельс Ф. Шығармалар, 23 т., 57 бет.
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—> Т.
—> 7\
—> 7",
—> 7д

(1
(1
(5
(2

кап а с т ы к к а ) ж в
балтаға) экв.
күм ы раға) эк».
гр. ал ты н га) экв.

Осы катардағы тауарлар эквивалент болып табылады. кой га кайта
іеген когамдык енбек ш ыгындарьш куэланды рады .
Күннын кенейтілген түрінің пайда болуымен катар, со н д ай -ак
піырбаста киы нды ктар туындады.
М ысалы. койды ң иесіне асты к каж ет, бірак асты к иесіне кой
ксрек емес. оған балта кажет, ал балта иесіне кой керек. Неғүрлым
•іары кка тауар көгі гүскен сайы н, ки ы н ды ктар да көбейе түседі.
Ьү.і жнғдайда асты к иееі койды алуға келіседі. сөйтіп өзінін
ісгығына айы рбастайды . себебі оны (койды ) балта иесі алуға
ы и талы . О сы ж ерде кой д е л д а л д ы қ , я ғн и ж а л п ы ға о р т а к
«ж алпылама) роль аткара бастайды. Сөйтіп күнны н үш інш і түрі
к;ілі.іптасып. ол жалпылама леп аталады.
/,
/.
Г
Ті

(1
(1
(5
(2

кагі асты кк а)
балтаға)
күмыраға)
гр. алты нға)

I к о й ға (эк в )

Кейініректе жалпылама эквиваленттік ролді игілікті металдар
(алтын, күміс) аткара бастады, себебі оның өзіне тән біркатар
артыкшылығы болды: женіл бөлінетіндігі. біртектілігі, ж аксы
сакпш атындығы, ен маңызды артыкш ылығы сол, осы металдардын
аз кана бөліктерінде коптеген еңбектін сіңірілгені болып табылады.
Күнны ң акш алай түрін былай көрсетуге болады:
Г, (1 кап асты к)

/ ,(1 балта)

■4(2 г р .а л т ы н )------- (тауар делдал жалпылама эквивалент)
M l кой)

Г. (5 қүмыра)

58

Акшаны калай түсінуге болады? К,үн түрініц дамуы мынаны
куоландыруды: ақша бүл техникалык айырбастау күралы емес, ол жалпылама эквивалент™ (балама) роль аткаратын тауар. К.ез-келген
гауар өзінің күнын акшамен көрсетеді. Акша кандай кызметтер
аткарады?
Акшанын бірінші кызметі — күн өлшемі. Акшаның көмегімен
баска барлык тауардын күнын керсетуге болады. Осы кызметгі
ойша нағыз акшалар аткарады. Кез-келген тауардын кұнын акшалай
түоде көрсету үшін, накты акш аны талап ету керек. емес. Тауар
акшалгй көрсетілуі баға деп аталады. Баға сүраным мен
үсыінымнын әсерінен күннан ауытқуы мүмкін. Сондықтан тауар ез
қүнъша да және сүраным мен үсынымнан да тәуелді.
Тауар күны мен алтын күнының тәуелділігі ерекше мүделікті
байқатады. Сүраным мен ұсыным бір-біріне сай келгенде баға екі
мелшердің яғни тауар күнымен іілтын күнынын аракатынастарымен
аныктадады.
Егер тауар бағасы тауар қүнына карайлай ессе, онда алтын қүннын
тауар бағасына деген байланысы кері пропорционалды тәуелдідікте
болады. Алтын қүны коп болса, тауар бағасы төмен болады және
керісінше — алтынны н күны төмен болса. тауар бағасы жоғары
болады.
Сөйтіп тауар бағалары негізінен тауардың оз күнына тура
пропорционалды жэне алтын (акша) күнына кері пропориионалды
өзгереді.
Екінші кызметі — айналым күралы. Осы кызметгі акша колмақол түрінде атқарады, себебі олар накты тауар айырбасында
делдалдык жасайды. Тауарды ешкім саткысы келмейді, егер онын
ай ы р б аст ал у ы н а п ак ты ак ш а ү сы н ы л м а са. Бүл кы зм етті
айналымдағы адтынды алмастыра отырып, ақша белгілері аткарады.
Егер айналым шығындары өсіп кетсе және есептеулер баяуласа
және алтынның коры шашырайтын болса, онда алтын айналымы
тиімсіз болар еді. Алтын қоры мемлекет үшін әлемдік акша резервтік
(сақтық) кор ретінде кажет.
Үшінші кызметі — төлем күралы Бүл кызметті тауарды - акша
несиеге (телемді үзарта отырып) сатқан кезде, акшаны карызға
бергенде, салықты, жер рентасын, жалакыны, диведендті, пәтер
төлемін және т.б. төлегенде аткарады.
Несие қатынастарының дамуымен байланысты жана аиналым
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күралы — несие акшалар пайда болды: вексель, банкнот, төлем
тапсырысы. чек, пластикалык карточка, «электрондык ақша». Несие
акшалардын болуы колма-кол ақшаларды катыстырмай-ак карызды
жабудын өзара есептесу мүмкіндігін қарастырады.
Акшасыз есеп айырысу тауар айналымы түтынысынын қолма-қол
акша белгілерін кәдімгідей кыскартады, сө й тіп әл еу м еттікэкономикалык салдарға соктырады: кассирлер мен күзетшілер
еаны,сейфке сүраным, келік құралдары қыскарады және ақша
белі ілерін басуға шығындар азаяды. Ең бастысы —өзара есептесу
гіроцесі жеделдейді, акша бірлігі түрактылығы мығымдала түседі.
Төртінші кызметі — казына жинау корлану күралы. Акша
айналысын тоқтатады және жиналады. Сөйтіп станок, машина,
жабдыктарды немесе үзак мерзімге пайдаланатын (теледидар,
тоназыткыш және т.б.) тауарларды сатып алу үшін корланады.
Акшанын казына түрінде корлануы әрбір тауар өңдірушінің белгілі
акиіа резерві болу кажетгілігінен туындайды, сөйтіп өзін нарык
кездейсоктығынан сақтандырады. Бүл ролді толы к бағалы акша
(алтын) орындайды. Акшаның бүл кызмегі акша айналымын реттеу
үілін манызды.
Бесінші кызметі —акшаның әлемдік акша түрінде болуы. Әлемдік
акша алтын және өнеркәсібі дамыған елдердегі тұрақты валюта болып
табылады.
Ә лемдік аренада ақ ш ан ы ң айны лы м күралы ем ес, төлем
күралынын ролі бірінші орында болады. Бүл алдымен халыкаралык
несиенің дамуымен түсіндіріледі. Халыкаралық аренада ақша өзінен
— К. Маркстің бейнелеп айтуындай, — «үлттык шекпенін» алып
тастайды және озінің ең алғаш қы түріне енеді — игілікті металл
каймағы түрінде болады.
Тарих куәландырғандай, монетанын отаны ретіндегі Лидия
мемлекеті болып есептелінеді. Онда монета ең алғашкы рет шамамен
б.л.д. 7-ші ғасырда ойып-өрнектелген түрінде шыкты. Ал «монета»
гермині Ю нон-М онета храмы атымен байланысты шықкан, себебі
Ертедегі Римде алғашкы монета сарайы сонда болған.
«Деньги» үғымы түркілердін - күміс металды «теңге» деп атауынан
шыккан. Ол ХҮ-ші ғасырдын басында Әмір Темірдің (хан) баскару
кезеңінде дайындалған. Ен алғашкы рет қағаз акшалар ХІІ-ші ғасырда
Қытайда пайда болған, ал ХІІІ-ші ғасырда Шыңғысхан үкіметі қағаз
акша белгілерін алтынға еркін айырбастаған.

5.2. АҚШАНЫҢ МЕТАЛДЫҚ ЖӘНЕ
НОМИНАЛДЫҚ ТЕОРИЯЛАРЫ
Акшаның металдық теориясын «меркантилизм» меКтСбінін, өкілі
Томас Мэн (1571-1641 жж.) жасаған. Осы теорияға сай - алтын
мен күміс өзінің табиғатына қарай және олардың табиғи касиетінін а
кұш-куаты бойынша —акша болып табылады. Ақшанын металдык 1
теориясының дамуы тарихи түрғыдан XVI-иіы және XVII-шы 1
ғасырларда болған. Ол Америкадан Еуропа елдеріне алтын мен
күмістін, ағылуына байланысты жүзеге аскан. Тауар өндірісі мен
құн нысаны тұрінің даму тарихы көрсеткендей, ақша —бүл тауар
ендірісі және күн түрі дамуының өнімі. Алтын мен күміс өз бетінше
ақша емес, олар кай уақытта да тауар өндірісіндегі адамдардын
өндірістік қатынастарын көрсеткен уақытган бастап акша бола алады.
Алтын мен күмістіц ақша болуы олардың алтын және күміс болуында
емес, бастысы —олардын коғамдык екбектің өнімі болуында. Тауар
кұны алтынмен өлшенеді, себебі тауарға да және алтынға да коғамдык
еңбек жүмсалған. Аздаған уыс алтыңда коғамдык еңбектін көптеген
мөлшері баршылық.
/Нёсие қатынастары және акшасыз есеп айыруға көшу, несие
акшасының пайда болуы ақшаға деген номиналисті-К көзкарастың
кеңірек тарауына алып келеді. Акшаның номиналистік теориясынын
негізгі идеясы мынаған саяды: акша тауар өнімі емес, олар шартты
белгі ғана болып табылады, бағалылығын мемлекет бекітеді.
Сондықтан акша белгісінің алтынмен ешкандай байланысы жок.
Номиналистік теорияны жақтаушыларға ағылшын экономисі
Дж.Кейнсті және американ экономисі Пол Самуэльсонды жаткызамыз.
Дж. Кейнс «Еңбекпен камту, пайыз және акшанын жалпы теориясы»
(1936 ж.) кітабында мемлекеттің заңды төлем кұралы ретінде
ұсынатынын карастырған. Алтын бағалылығын жасаңды санаған,
«алтьщ құиггарлығынан» арылуға шақырған және мемлекет ретгеитін
кағаз ақшаны жақтаған.
Американ экономисі Пол Самуэльсоннын ойынша: «Акша - бүл
әлеуметгік шарттылық». Демек, акша номиналистік теория өкілдерінін
ойынша, бұл зомбылық, бағалылықтағы жасанды төлем күралы, яғни
алтынмен байланысы жок.. Г
. .
Бұрын айтканымыздай1, осындай корытындынын непзше неси
ақшаның пайда болуын жаткызамыз, себебі несие акхиалар арнаиь
тауар болып табылады жэне олар айырбас күнына ие ол
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Сондыктан да мсмлекет іиііндегі түпкі төлемнің сауда-сатгығы
ксіінде іілтын талагі етілмейді. Әлемдік нарыкка катысты айтар
болсак. онда барлык толем есептеулерінін кұралы тек алтын ғана
болып табылады.

Ен соңында гарихтыц пайдалы сабактарын еске алуға тура келеді.
ГНоминалистік теорияныц алғашқы идеясы Ертедегі Римде пайда
бо.іған. Сол кездің өзінде мынадай хабар өмір сүрген: егер король

немесе императордын акшаны акш адеп дәрігттеген жарлығы болса,
кез-келген ақшанын түрі. тіпті алтын монетаның өзі төлем кушіне
снсді. Осы хабарлы практикада Рим императоры Гай Капигулда
(37-41 бғ.д.) жүзеге асыруға талпынды. Оған барлык екімет биліп
колында еиякты көрінді. Ол өзінін жылкысын сенат мәжілісіне
а.іып кслді. Ол өзіне шын кызмет көрсететіндердін оны н аяғын
сүііулі талам етгі. Ешкім оған карсылык жасай алм<шы. *
Ол кезде Индияда, Цейлонда, Африканын. кейбір аудандарында
акша ретінде «каури» деп ат;иіған ерекше кабырш ак колданылды.
Олар отс сирек кездесетін, оларды өндіру кәптеген еңбекті талап
етгі, сондыктанда олар өте қымбат бағаланды. Рим казынасы тіпті
азапған кезде. күілтілігімен танылған Калигулла жарлык шығарды:
«Менін нүскауыммен теніз жакілауынан жиналған ұлу кабыршағы
акша болып табылады». Алайда алып күш иесі императордын бүл
жарлығынын күл-талканы ігіыкты: еғикім де бүл үлу кабыршағын
ііімалы. себебі олар а к т а емес еді.
Кдзіргі әлемде мүндай мысалдар когггеп кездеседі. Кейбір елдерде
акша белгілері зомбылық курспен шығарылды және олар ешқандай
материалдык бағалылықтармеп камта.масыз етілмеген. Бірақ бүл
жана акіпа белгілерінін курсы толыкканды шетел віиіютасына
карағанда жедел төмендеуде. Түрғындар одан күтылуға тырысады,
сойтіп толыкканды шетел акш а белгілерін ;ша бастайды.
5.3. АК.ША АЙНАЛЫМЫНЫҢ ЗАҢЫ.
АКШАНЫҢ ТҮРАҚТЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ
КОНВЕРСИЯЛАНУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Тауар айналымына қызмет жасайтын акш а айналымы, акша
айналымыньщ экономиксілық заңымен аныкталады ж әне накты
гауар айналымын камтамасыз етуге кажетті ақша санына (А„) сай
болады және мынандай формуламен аныкталады:
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мүндағы ЕС - тауар бағасының сомасы;
А - бір есімдегі ақш а бірлігі айналымыкын, саны.
Нарык жағдайында айналымдағы акша саны әрбір кезенде ұш
фактордың стихиялы езара іс-әрекетімен - айналатын тауардыц
массасымен, олардағы бағаның козғалысымен, акша айналымының
жылдамдығымен —аныкталады.
Алайда акша айнальш қүралы ретінде ғана кызмет жасап коймай,
төлем қүралы қызметін де аткарады. Сондыктан да жоғарыда
қарастырған айналым үшін қажетті ақша саны формуласы {Аа).
кәдімгідей әзгеріске үшырап, төмендегідей түрге ие болады:
БС -Н + Т - ӨЕ
Л"
Ш
мүндағы Д, — айналымда болатын ақша саны;
БС — еткерілуге жататын тауар бағасынын сомасы;
Н — несиеге өткерілетін тауар бағасынын сомасы;
Т — мерзімі келген төлемдер;
ӨЕ — әзара есеп айырысу;
Ш — бір өлшемді акша бірлігі айналымынын
шапшандығы
Тауар массасы мен айналымда болатын акш а бірлігі санының
арасындағы тепе-теңдіктің бүзылуы, тауарды қамтамасыз ете
аямайтын ақш а бірлігінің пайда болуы инф ляц ияны білдіреді
ақшаның сатып алу қабілетінің төмендеуі, күнсыздануы. Бүл тауар
бағасының >:сасырьш немесе аш ы к өсуіне альш келді.
I ЭлХ.-ю^иісаяык турғыдан инф ляция дегеніміз ке? Инфляция
(латыййыд inflatio - клшікшн деген сөзі) - кағ&г акшаның
қүнсыздануымен пайда болатын әлеуметтік-экономикалык процестер
жиынтығы. Инфляция жалпы баға деңгейінің көтерілуімен байқалады.
Бүның өзі, барлык бағаның арнайы көтерілуін көрсетпейді. Олардын
баға индексімен өлшенетін жалпы денгейі өседі.
Инфляция — кешенді себептерден туындайды жэне олардын ен
маңыздысы мыналар басып табылады: мемлекеттік бюджеттін
тапшылығы жөне оларды'жабу үшін кағаз ақш алар шығарылады,
мемлекетгің өндірістік емес шығындар (әсіресе әскери шығындар)
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деңгейінін жоғарылығы тұтыну игіліктерш шығаруды арттырмайтын
ж оне адам еңбегі ш ы ғы н ы м ен гікелей б ай л ан ы сты ; тауар
гапшылығы, онын, сүранымды үсынымнан алшақтауға алып келуі
және осынын негізінде — бағаны ң өсуі; бірқатар өндірушілердің
мононолиялы қ жағдайда болуы, олардың өзінің өніміне түтыну
слпасы н артты рм ай-ак. немесе бары н ш а өте кы м бат өнімді
шығарумен жүзеге асырылуы; жалақы өсуінің еңбек енімділігі
осушен алшактыкы ж әне баскада біркатар себептер. Бүл себептер
мемлекеттік тапш ы лы қты ң түрақты үдайы өндірілуін ж әне артык
акша змиссиясыны н (эм иссия — айналымға ақш а мен бағалы
каызды шығару) пайда болуына көмектеседі.
Инф.іяиияныц бірнеше түрлері бар. Баға өсуі қаркыны көзкарасы
гүрғысынан инфляцияны төмендегідей түрге белуге болады: а) баяу;
ү) қаркыңды; б) үшқыр. Баяу инфляция кезінде бағалар баяу (жылына
/6-дан аздау) өседі. Инфляция 2-3% болған жағдайда, нарық үшін
орывды күбылыс болып табылады. Мысалы, 1992-ші жьиты инфляция:
Ф ранцияда - 2,7%, Герм ания мен А К Ш -та - 3,8% болды.
Каркынды инфляция кезінде баға жылдам, ырғи-ырғи (жылына 20дан 00%-ға дейін) өседі. Мүндай инф ляцияға жол бермеу керек,
се ебі ол өге ауыр олеуметтік-экономикалык салдарға үшындырады
(түрғындардың өмір деңгейі төмендейді, кәсіпоры н күйзеліске
үшырайды және т.б.). Ұшкыр инфляция кезіңде айналымдағы акшанын
саны мен баға астрономиялық жылдаидыкпен (500-1000%) өседі.
оғам ны н зк о н о м и к ал ы к гарихы нда үш кы р и н ф л яц и ян ы ң
іанкаларлык мысалдары барш ы лы қ (инф ляция Боливияда 1985ші жылы 3400%, Аргентинада 1990-шы жылы — 2 0 0 0 % болған).
R.ilr! HTHHa экономикасын ауыл шаруашылығы қүткарды. Бүл сала
' асьіна карағанда елде басым болып, уақытгың белгілі кезеңін
™ пК қатьтастарьінсыз-ақ өмір сүруге мүмкіндік туғызды.
«кни і п _^шымлаРьшь|н ойынша, «§аяу инфляция» экономиканы
ыкп;иі ети1іР^ұм ы ссы здапГІЗеДІ

қаржьШЫН ӨсуІНС
д
Р арм иясы н жоя бастайды. Американ
көтерілуі nranv анны ң айтУынш а, бағаның қалы пты әрі үзак
кабілеттілігін ар ^ ы р ад ы ЖцГДаЙЫН ж аксартады ж ән е түтыну
кезеңде қағаз акш а L n t u Ш ы ны нда да и н ф ляц ияны ң бірініш

эконпміл/' і

каркьшынан («сүлама» а д ф ™ ^ аМТаМаСЫ^ ету олардьщ эмиссиЯ
инфляциялық к о н ъ ю к т ^ П ^ 1f TdMbl3) калган кезіяде’ арнайы
ктур пайда болып, тауар бағасы нын өсуі

уақытша ендірісті ұлғайтып. тауар айналы м ы н ьштсшандырады.
Алайдаакшаныңкұнсыздануыныңдеңгейіне караи инфляция - '
иен айналым процесін ұйымдастыруды тезірек бұзатын әсерлергс
(«карқынды» инф ляция) тап болады. С ейтш , несие-каржы. жонс
валюта жүйесінің («гиперинфляция») толық бұзылуынл сЪіьш^ а 1 *Нарықтық инфляция л ы к т еп е-т ец д ігін ін кандаи түрл
кабылдануына байланысгы инфляция тигггерін ашык және оась,ль‘'^ ь
деп айырамыз. Ашык инфляция еркін баға күрылымы эк.он° мик‘
тән жэне тауар меи кызмет корсетуге үнемі оағанын осуін оли^а
‘
Егер макроэкономикаггық тепе-тендік сүраным жағына карди іу J
және түрақты бағаньщ есуімен байқалса, онда бүны лшык, ин( j
дейміз. Ашық инф ляция жекелеген тауар нарығында оа^ » ь ■
кезеңмен төмендеуіне толы к сай келеді немесе тшті ООЛМс ‘
олардын есуін баяулатады . Д ем ек, а ш ы к и н ф ляц ия
механизмін кәдімгідей өзгертіп, оны аса бүзбайды.
Басылыңқы инфляция, оны кейде жасырьш инфляция
айтадьі. Ол бағаны реттейтін (жалакыда болуыда мүмкш) эк
_
тән, яғни жалпылама мемлекеттін бағаны бақылауымен жүзе
инфляция. С о ^ д а й -ақ ол тауар тапш ы лы ғы, өнім са < >
төмендеуінде, ақшаның корлану мәжбүрлігінде, көленкелі
дамуында, бартерлік іс-әрекетте байкалады.
г „„п,,ніШ
Басылыңқы инфляция мемлекеттің т а у а р л ь ^ ^ - ань
‘ йда
мен үсыным тепе-тендігінен төмен болуын колдау ркь j >
болады. Мүнда акш а жалпылама сатып алу қүралы және
кызмет корсетуді үлесті^у өлшемі болуды гоктады.
гпын
Қазақстан Республикасында 1992-ші жылға деИ1^
с
к
инфляция басым болып, ол кейінірек ашыккаркынды и} _ ;ЛИКааа
сипатқа ие болып, сосын үиікыр инфлядияға айна-пды.
1993-ші жылы инф ляция 2260% қүраса. 199 те
" ’ • және
тің аягында «тенге» түрактана бастап, инфляция т
аңында
60,3%-ға қысқарды. Инфляция 1996-uJbi жылы • -< '
9 9 9 -шы
болса, 1997-ші жьшы - 11,2%,
жылы - 17,8%, 2000-ші жылы - 9,8% күраса, дл
ВДғында 5,9%-ғатүрақтады.

~~~

~~-------- ""----- "

т 2002. 1^6 бет.

'Сейдахметова Ф.С. Налоги в К азахстане - А л м ать ,

Шетел экономистері сураным мен усынымга байланысты инфляцияны
екі тиике жіктейді: а) сураным инфляииясы; ә) ондіріс шығынынын
осуімен немесе жиынтык усынымыш.ш азагоымен болатын усыиым
инфляииясы. Сураным инфляциясыныц мәнін бір сез мен былай деуге
болады: «Тауардын өте аз молшеріне оте коп акша жумсалмак».
С о н д а й -а к . сураны м и н ф л я и и я с ы н а р ы к ты к бай лан ы сты к
м о н о п о л и з м н ін б ү зы л у ы н ан ж ен е о к ім ш іл д ік -ә м ір ш іл д ік
баскарудын үзак билеуі кезінде болады. Олар бүл жағдайда өзінше
ерекш е түрді қабылдайды. М ы салы , біздің экон ом и каны алатын
болсак, үзак жылдар бойы табиғи емес ең томенгі жүмыссыздыкты
жүзеге асырып келлі. Бүған көптеген ренгабелді емес кәсіпорындар
жоие артық жүмыс орыыын сақгау. еңбекті көп кажет ететін өндірісп
консервацияяау аркьшы қол жеткізіліп, ол енбекөнімділігіне теріс
үсер етгі. Қай кезде де жалакының бір бөлшегі ецбекпен келмесе,
онда ол сүраным инфляциясына айнадады және бағаны артгыруға
итереді.
Үсыным инфляциясы шығын мен үсыным нарыіынын өзгеруі
иотижесііше пайда болуы мумкіи.
Инфляцияны баланстану дәрежесі бойынша былай жіктейміз:
а) балансганған инфляция және ә) баланстанбаған инфляция.
Баланстанған инфляиияда әртүрлі тауар мен кызмет корсетудің бірбіріне катынасында баға озгермейді, ал баланстанбаған кезінде - әртүрлі
тауар мен кызмет корсегудің бағасы бір-бірімен салыстырғанда түраксыз
және әртүрлі пропорцияда озгереді. Т М Д елдерін де әзірш е
баланс ганбаған инфляция барынша белең алуда, ол шағын және орта
бизнестің дамуына белгілі кедергілер жасауда. Б аланстанған
инфляцияны алатын болсак, кәсіпкерлік қызметгің дамуына аса
кауігггі емес.
И нф ляция филосбф иясы мынаған саяды: оны ң терендеуінің
аркасында экономиканы уакытш а қозғалту ф акторы нан үдайы
өндіріс процесін тежеуге айналады. Өндіріс қарқы ны төмендеп,
экономикалы к өсу пропорциясы бүзылады, ақш а-несие, каржы
ж әне валю та ім ехан и зм і бүзы ла бастап, елдегі әл еу м еттік эконом икалы қ түраксыздық күшейеді. И нф ляция халықаралық
жономикалык кагынастарды, жүмыс күшін үдайы өндіружағдайын
уйы мдлсгы руды бүзы п, эк о н о м и к ал ы к кы лм ы с, кө л ең келі
экономика жене т.б. белсенділігіи артгырады.
Инфляция баға индексі көмегімен өлшенеді. Ағымдағы кезең үшін
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инфляция деңгейі (каркыны) төмендегідей болып аныкталады. Ағым
кезеңіндегі баға инлоксінсн өткен кезеңдегі баға индексі алынып,
өткен кезендегі баға индексіне бөлінеді.
.
яғым кезіндегі баға - өткен қезеңдегі баға ү !ПП
Баға индексі ----------------- ёткен кезецдеп баға
Н арыктык эконом иканы ң белінбес белігі болып - валюталык
нарық болып табылады. Бұл шетел валю тасын сатып алу сагу
операциясы бойы нш а (банкнот, казы налы қ билет пен монета
түріндегі акдіа белгілері) экономикалык - каржы катынасыр жүйесі.
Валюталык операцияга катысу делдалдык брокерлік биржа лркьыы
жүзеге асады.
Валюта бүл акша бірлігі және оны тауар кұны молшерін өлшеу
үшін қолданылады. «Валюта» үғымы үш мағынада қолданылады. а)
сол елдің ақша бірлігі (Казакстан теңгесі, АҚШ доллары, Ресеи
рублі, Жапония иені, Ағылшын фунт стерлинг! және т.б.) және онын
әртүрлі типтері - алтын, күміс, кағаз; ә) шетел мемлекетшін акша
белгісі, шетел акша бірлігі түріндегі несие мен төлем күралдарьі
және халыкаралык есептеуде колданылатын —шетел валютасы,
халықаралық (аймактык) акша есептеу бірлігі және төлем күралы
(евР°).
д
Валюта қолдану саласы мен тәртібіне карай былаи олінеді.
а) еркін конверсияланатын (толык кайтарымды) ж әне ол кез
келген шетел валютасына белгілі баламамен шексіз айыр асталадь ,
ә) барлык. валюталык операция бойынша ішінара (ішінара
кайтарымды) конверсияланатын; конверсияланбайтын (каитгіаить
тұйық) - тек бір елдің шенберінде айналымда болатын
б) баска шетел валютасы на айырбасталмаиды.
?
конверсияланатын валютаға: АҚШ доллары, ағылшын фу
стерлингі, Швейцария франкісі және жапон иені жатады.
Көптеген дамушы елдердін үлттык валютасы тү-иыкталғ^^
келеді. Біздің үлттык валютамыз «теңгеге» келепн
,„,.тальІ
әлемдегі бірден-бір конверсияланбайтын, түйык валют
j
Қазіргі уакытга Қазакстан Республикасынын ғалым ^
Олар
«теңгенің» конверсиялануына кол жеткізуін карас ^ щ ^ л
экономикалык реформаны терендету жолдарын 13йе
аіібауы
мамандарынын ойынша, казір тенген.н
төмендегідей себептермен түс,індіріледі. а) в

хокіры лы ғы : о) іпікі бакішыц раш ш налды Гюлмауы; б) тауардын
к о н в е р с и я д а н б а у ы . С о ц гы с ы п т ек к ап а тү ты nv нары ғы н
бііланстандыру жолымен жокжі болалы.
Нарыктык. экономика жағдайында у.тпык іишота іенге нарыктын
каіыптасуына жене онда босекенін болуына комектеседі, ішкі бағаны
!іактыдаіиы. отандык оі ідірісті олемдік денгсііі'е котеруді қамтамасыз
етеді. дәнекті еырткы экономикалык мамандануды жүчеге асырады.
Осы кезде капиталдыц халы карал ы к ынгымақтасуынын жаңатүрі
пайда болып, елдін халыкдралык инвестор*» анналуы басталады.
Үлтгык валюта тенгеніц енпзілуі Қазақстан Ресгіубликасы —
егеменді мсмлекетінің барлык атрибутгарынын толык безендірілуінің
сонғы кадамы болады. Казақстанны ц кеп ғасырлык тарихында
ллғашкы рет өзінін үлттық ақша бірлігі —теңгеге ие болды. Ұлттык
валютаны енгізу туралы шешім еңдұрыс шешім болып табылады.
Б арлы қ елдерде валю таны конверсиялау ж етістік ретінде
карастырылады, ирогрессивті озгерістер нәтижесін жүзеге асырушы
жопе түрғындардын омір деңгейін көтеруге бағытталады. Ашық
экономикалы коғамда віілютаны конверсиялау ұлттык экономиканы
алем лік ш ар у аш ы л ы к п ен б ай л ан ы сты р у д а и н т егр ац и я л ы к
факторларды күрудың басты тетіктеріне айналады. Өзінің тауарлы
массасын балама емес айырбастан жоне экономикалык егемендікті
күрудын басты белгісі бола шщы.
В ал ю тан ы к о н в е р с и я л а н д ы р у д е г е н ім із а л д ы м е н е н —
жономиканын әлемдік нарыкта босекелестік қабілетгілігін жасау, ал
ьалюта-кдржы жұйесін сыртқы сауда мен валюта-несие қатынастарын
халықаралык стан дарта сай кайта күру. Қазаксган Республикасында
өндірістің түракты құлдырауы кезінде бюджет тапш ылығының
барынша аса ұлғайуында және үздіксіз инфляцияда теңгенің кажетгі
конверсиялау шарты мыналар болмақ: а) өнімнің технологиялык
нрофилінін импорггы ауыстыратын ендірісінің міндетті дамуын
калыптастыру; ә) мемлекеттің төлем балансы н жетілдіру; б)
инфляииянын каркынын темендету. Мемлекет қандайда бір қатан
акша саясатын жүргізуге тырысады, осы факторларды ескермей
іеніснің конверсиялануына кол жеткізу мүмкін емес. Экономиканы
коіеру керек, себебі ол сырткы сауданың технологиялык профилінің
нсіізі болытабылады. Бұл үлггык валютаның конверсиялаумәселесін
ілешуте мүмкіндікжасайды.
Казіргі уакытта Казақстан Республикасының экономикалык
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жағдайы түрақсыздануда және оның тезірек жөнделуі үшін жылдар
керск, себебі онын ар жағында пакты тауар массасы жок. Тіпті
кежелген әлем елдеріндегі алтын қорыныи болуы үлттык валютаға
абсолютгік кепілдік бере алмайды. Халыкаралык Валюталык Кор
(ХВҚ), Букіләлемдік банк. Азиялық банк, Еуропалык даму және
қайта күру банктері біздің валютаны колдайды. Алайда шетелден
келген көмек үлтгықжетістігімізге он салдаржасауы екіталай. Жана
технологиялы ірі инвестиция бүл баска шаруа, себебі ол өндірістің
қүлдырауын жоюға көмектеседі. Тауар өндірушілер ушін жүмсак
валютанын курсты қ арақаты насы н аныктауды калыптастыру
әкімшілдік емес нүсқауды үлғайту немесе өнім өндіруді карастыру
керек. Кейініректөлем одағыныңдамуыментолык каңды валютаны
қүру сауалы тууы әбден мүмкін, себебі сонын негізінде елдер
бірікгіріледі. Нәтижесінде қаңдайда болмасын бір килирингтік валюта
болуы мүмкін, сонда біркелкі үлттыкбанк күрылады. Бір жағынан —
экономикалык саясаттың жалпы бағытталуы мемлекетгің катац әрі
іргелі акша-несйе саясатын шектен жүргізшген болса. екінші жағынан
~ барлык. шаруашылык субъектілері өзінін. кдржы нутижесі қьпметіне
жауагікершшікті күшейтеді.
Валюта каржылык және тауарлык конверсиялану жағдайында
жүзеге асвды.
Қаржылық —бүл шетел мемлекеті валютасына конверсиялануы.
Тауарлық — бүл кезкелген тауарды шығу тегіне карамай-ак алу
мүмкіндігі.
Сондай-ақ валютаны конверсішлануы бойынша - сырткы және
ішкі деп жіктейміз. Сыртқы коғшерсиялану —бүл елдің ішінде ұлттык
валютаны колдануға ш ектеудің болм ауы ж эне онын. шетел
лзаматтарынада (резидептгер) солай болуы. Әрине, бүл жағдайда ішкі
нарыктык механизм үлттык валютаньш (еркін тандауы бойынша)
кезкелген валютаға, тауар, массасына, әртүрлі бағалы кағаздарға
(мемлекетгікжәне жеке) конверсиялану кегіілдігін береді.
Сырткы экономикалы кбайланыстар бойынша (шетел валютасын
сатып алу, төлем және импорттык іс-әрекеттер) резиденттердін
валю таны колдан уы н а ш ектеу болған жағдайда, онда іш к і
ко н в ер си я л ан у оры н алады. А лайда п ракти када, көптеген
конверсиялану тұрлері аралас түрінде еткеріледі.
Әрбір ұлттық валютаның басқа еддің акша бірлігінде яғ^ һ
болады. Бүл валюталык немесе айырбастау курсы болып таоыл*
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Бас каш а аіітсақ, валюгалык курс — бул улттык валюта бірлігінің
сапы жэне ол шетел валютасы бірлігіие айырбасталу мүмкіндігі.
Айырбастау курсыныц томендегідей түрлері бар.
Номиналды айырбас курсы - бул улттык. валюта мен шетел
валютасы бірлігі саиы ны н арақатымасы. ол тіркелген ретте жэне
кал кы малы негізде жүзеге асады.
Нақты айырбас курсы - бүл скі елдегі баға деңгейінің
аракаты насьш ескеретііг айы рбас курсы. Н ом иналды айырбас
курсынын салы еты рм алы елдегі баға индексі аракаты насына
болгендегі жекелегең ретге есептелініп шығарылады.
Калкымалы айырбас курсы —халыкаралык есептесу жүйесі, онда
еллер ішкі нарыкты салмақтанды ру максатында айырбас курсын
өзгерту күкына ие болады.
Тіркелген айырбас курсы — бүл жүйе, онда үлттық валютаның
шетел калютасынн қатынасы арнайы бекітіледі және әзгертілмейтін
болып табылады. Валюта курсы сүраны м м ен үсы ны м ны ң оған
лсген аракатынасымен аныкталады. Сүраным мен үсынымның
әсерінен валюталык курстың едәуір ауытқуы, оны ң күшті және
эл сп валютасы үшін де тән.
Оны кы сқаш а белгілі граф ик көмегімен бейнелеуге болады,
онда ол сүраным мен үсы ны м ны ң озара іс-әрекегін бейнелейді
(сурет 5-1).
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Сурет 5-1

Ш етел валютасының саны

Валюта курсын бекіту

Шетел валютасына деген суранымныи көлемі төмендегідей
факторлармен байланысты: а) тауар мен қызмет көрсету импортына
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елдін тұтынысы; ә) туристгердің шығындары; о) әртұрлі толем
түрлеріне және т.б.
Валютанын үсыным мөлшері елдін, экспорт көлемімен, сыртқы
займмен жэне т.б. аныкталады. Одан басқада, валюта курсының
динамикасына осер ететін факторларға мыналарды жаткызамыз.
—үлттық табыстың колеміж әве өндіріс шығындарының деңгейі,
—ақш анын нақты сатып алу қабілетгілігі және елдегі инфляция
деңгейі;
— валю та сүран ы м ы мен ү сы н ы сы н а эсер ететін төлем
балансының жағдайы;
—елдегі пайыз (%) мөлшерінің денгейі;
—олемдік нарықтағы в&яютаға сен ім д ш к ж ән е т.б.
5.4. АҚІПА АЙНАЛЫМЫН ТҰРАҚТАНДЫРУДЫН
ӘДІСТЕРІ МЕН НЫШАНДАРЫ
Инфляция салдарын нейтрализациялау мақсатында мемлекет
инфляцияға қарсы саясат жүргізеді.
М емлекеттің инф ляц ияға карсы саясатты - экономиканы
сауықтырудың жадпы экономикалык баға мен жалакыны реттеудін
әдістерін, қаржыны сауыктыру, несие экспансиясын баяудату, акша
эм иссиясы н жою ды қарасты рады . А скы нған жағдайда акш а
реформасын жүргізеді. Ол бір уакытгьш өзінде-ақ материалдык
қаржының баланстанбауының себептері жэне сшщары бола алады.
Оньщ барлық шаруашылык механизмін жөндемей жеңу бола коимас.
' О сы м еханизм ді емдеу н әти ж есіз болуы м үм кш , себебі ол
и н ф л я ц и я л ы к вирус и н ф л я ц и я ға қ арсы саясатты жасауды
қиындатып жібереді.
Қазакстандағы инфляцияға карсы саясатты экономикад<
диспропорцияны бірте-бірте жоймай елестету мүмкін емес.
й н ф л яц и я ға карсы саясаттың басты элементі
у
сауыктыру мен халык шаруашылығы экономикасын турткга
залалды ж ән е ш амалы рентабелді ш аруаш ылык су ъ
Қысқарту болып табылады. Бүған халык тутынатын тауарл^
:сТ}ң
көтеру жолымен емес, интенсификация
д есиеяерін
тиімділігін көтеру аркасында қол жеткізіледі.
сөй-гіл
солай пайдаланған маңызды, оларды тезірек иесше_айымдау,ЬІНша,
аса мол пайда табу. Ш етел ғалы м дары нь н
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К а з а к а андағы аса пайдалы салаларга — тусті металлургия, ауыл
шаруашылығы, мунай ондеу онсркәсібі, жеңіл өперкосіп және туризм
жаталы. Сондықтаида. осы салалар басы мдилыкпен дамуы қажет.
С ырткы саудамен айналмсатын кәсіпорыішарға толы к валюталык
озін-озі отейтін жолга көіиіру ксрск. Бір сезбен айтар болсақ,
түргындардың омірлеигеіііне осер ететін гінфляцинның келеңсізлігін
к ш е/й ету ушін шаралар жуйесік іскс коскан ж он.
Акша айналымын түрактанлыруіа, ақшаны түрактандыруға мына
госілдерді жатқызамыз: нолдендіру, девалвациялау, револвациялау
жоне деноминациялау.
Нолдеидірудің экономикалык мәні мынадаГмемлекет күиеызданғаи
какп акшаны жарамсыз леи жариялауы керек. Ескі акша белгілері
жаиасыиа бедгілі бағаммен айырбасталады.
Бүрынғы К С Р О л а і юлдендіру екі рет жүргізіледі: азамат соғысы
ксііпде 1920-1924 жылдары, Үлы Отан соғысынан сон 1947-ші
жьыы. Ескі улгідсгі қунсызданған акш алар 1947-ші жылы жаңа
курс бойынш а 10:1 болып айырбасталды. 1947 жылы жүргізілген
лқша реформасынын нотижесінде катты рубль қалпына келтіріліп,
дкша айнадымы бекітілді. Қазакстан Республикасында нөлдендіру
кунсызданған рссей рубдініц орны на үлттык валюта — «теңгені»
І993-ші жылы 15-ші қараш ада ендірумен байланыстырылды.
Айырбастау курсы 1 тенгеге 500 рубль бойы нш а жүзсге асты.
Валютаны түрактанлырудың ең коп тараған тәсілі дсволвация
оолыгі табылды.
Деволвация — бул у гпык валюта курсының шетел валютасына
каіынасы оойынша немесе халыкаралык акша бірлігі есебіне төмендеуі.
еволваиия — бу.і у гі гык валюта курсының шетел валютасы
катынасьша карай көтерілуі, егер инфляция басқа елдерге карағанда
каркьшмен дамитын болса. Ж әне де төлем балансы белсенділік
корсетсе, ал несие алушы Импорттаушы мүдделері қары з алуіиы
мсіі экспоргтаушы мүдделерінен жоғары болып кетеді.
еноминация — акша белгісі улттык кунының бекемделуі және
смарды жаца акша бірлігіне айырбастау, сондай аракатынаста баға,
і<г г р п жалакы және т -б. бірмезгілде есептеуді жургізу. Бүрынғы
. Да д ен о м и нация 1961-щі, ал Ресейде 1998-ш і жылы
жүрпзілді.

КАТЕГОРИЯЛАР МЕН ТЕМИНДЕР
күнның түрлері: жай, толы к, жалпылама, акшалай, тауар эквивалент,
жалпы балама (эквивалент), вексель, банкнот, чек, талем тапсырысы,
несие төлем карточкасы, электронды акша, несие акша, акша
эмиссиясы, инфляция: баяу инфляция, қаркы нды , сүламд
инфляция, басылыңкы (жасырын) инфляция, ушкыр инфляция,
сүраным инфляциясы, үсыным инфляциясы, баланстынған
инфляция, баланстанбаған инфляция, калкымалы валюта,
стагфляция, валюта, акшанын, конверсиялануы, ішкі конверсиялану,
сырткы конверсиялану, айырбас курсы, нөлдендіру. деволвация,
револвация, деноминация,
ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ САБАҚ ЖОСПАРЫ
1. Акшанын мәні жэне кызметі. Акша айналымыны н заны.
2. Қағаз жэне электронды ақшалар.
3. Инфляцияның мәні, түрлері және әлеуметгік-экономик*.
салдары.
4. И н ф л я ц !и яға карсы сая сат ж ә н е оны ң Қ азакстан
Республикасында коддануының ерекшеліктері.
МӘНЖАЗБА М ЕН БАЯНДАМА ТАҚЫРЫ ПТАРЫ
1. Несие ақшалар және Қазакстан Республикасында электронды
ақшаны қолдану мәселелері.
опр!ірпі
2. Үлтгық валюта —теңгенің сырткы конверсиялану мәс
ӘҢГІМЕ ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ ӨЗІН -Ө ЗІ БАКЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҮРАҚТАРЫ
1.
2.
3.
4.

Ақша дегеніміз не? Олар калай пайда болды?
Акша кандай кызметтер аткарады?
Несие акшаны калай түсінеміз?
^„^..,1КЯЛык
Несие акшаны колдану кандай элеуметпк-экономикал

салдарға алып келеді?
„
gao?
5. Инфляция дегеніміз не жэне онын кандай тур'
6. Инфляцияға карсы шаралар: онын бағыггар
жөне оны
7. Валютанын. конверсиялануы деген ім із
конверсиялануының кандай жолдары бар?
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А Л Т Ы Н Ш Ы Т А РА У . К А П И Т А Л Ж Э Н Е
И Н ВЕС ТИ Ц И Я ТЕО РИ ЯЛАРЫ
6.1. КАПИТАЛДЫҢ М ӘНІНЕ ТЕОРИЯЛЫК КӨЗКАРАСТАР
Нарыктык. катынастарға көшкен кезде «капитал» сөзі жш
колданылады, сонымен катар капитал деп кез келген акшаны
түсінеді. Рас, кандайда бір капитал болм асы н, ол өзінін
козғалысын белгілі акша сомасы түрінде бастайды. Алайда
акшанын жэне акшанын капитал ретіндегі айырмашылығы бар.
Акша өз бетінше капитал бола алмайды. Мысалы, егер акша
тауар айырбасын Т -А -Т формуласымен кызмет керсетсе, онда
олар бүл жерде айналым кызметін орындайды.
Егерде акшаны күнды көбейту кұралы ретінде колданса, яғни
алғашкы салынғанға карағанда көп қүн алу үшін болса, онда
акша капитал бола алады. М ысалы, А - О - А ' , мүндағы
V
а + д а , ал А' = А + ДА. ал ДА - бұл ақшаның алғашкы
саласынан арта өсуі. Осы алғашкы қүннан өсімш ені қосымша
күн деп атап. «т» әрпімен белгілейді.
Акша акша ретінде жене акша капитал ретінде алғашқыда
'мр-бірінен тек біркелкі емес айналым түрінде өзгешеленеді».1
Лкшанын капиталға айналуынын басты шарты —акша иегерінін
мирықта сондай тауарды табу мүмкіндігі болып, ол жаңа кұнды
касауға кабілетті, одан да көп, өзінін бай-түрғасынан кұнды
жасайды. Сондай тауарға — жүмыс күші тауары жатады.
Экономикалык теорияда капитал мәніне деген көз-қарастар
ііпкелкі емес.
)кономикалык теория классикалык мектебінің негізін салушылар
Л. Смит (1723-1790 ж ж .) пен Д. Рикардо (1772-1825 ж ж .) және
казіргі белгілі ам ерикан эк о н о м и ст ер і П . С ам уэл ьсон ,
У. Нордхауздын ойынша, капитал — бүл өндіріс күрал-жабдығы.
Француз экономисі Жан Батист Сэй (1767-1832 ж ж .) және
ағылшын экономисі Джон Робинсон (1 9 0 3 -1 9 8 3 ж ж .) т.б.,
капиталды - бүл акша сомасы, бағалы кағаздар, қаржылар деп
есептеген. Капиталға бүдан басқада көзқарастар бар: капитал "
оұл өндіріс саласында колданылатын адамның білімі, қалыптаскан
Маркс К.. Энгельс Ф. Шығармалар. 23 т., 157 бет.
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әдеті, энергиясы. Капитал — бул уакыт.
Уакыт фактор ретінде табысты жасаушы. Әртүрлі уакыт
кезеніндегі көптеген экономистердің көзкарасын жинақтап карасак,
онда өндіріс қурал-жабдығы, адамдар жэне акиіалар да капитал
бола алады.
Бірак капиталдың мәнін толыққанды етіп К. Маркс ашкан.
Маркс былай деп жазған: сырттай капитал әртүрлі жакты
нышандарда — өндіріс қүрал-жабдығында (түракты капитал
адамдар (өзгермелі капитал), акшалай (ақша капиталы) олып
келеді. К. Маркс осыдан, капиталды — күрделі үғым деп санаған.
Барлық аталған материалдык игіліктер өз бетінше капитал ола
алмайды, олар сонда ғана капиталға айнала алады, егер иегерлері
оларды күнды еселеу үшін немесе косымша күнды жасауға
қолданса.
й.
Өзінің басты еңбегі «Капиталда» К. Маркс капиталдын біркатар
аныктамасын береді. Бұл кездейсок емес. «Капиталдын» ірінші
томында: капитал - б*л күн, бүл өзін -өзі өсіретін күн деп
көрсетілген. «Капиталдын» екінші томында: «капитал р козғаль
екенін дәлелдеді. Капиталдын толыкканды мәні «Капиталдын
үшінші томында ашады. Ол капиталды заттар жиынтығы (өнді
кұрал-жабдығы) ретінде карастыруды жоқка шығарып, капит
~ бүл зат еместігін, ол адамдар арасындағы белплі коға
қатынастар екеніндігін айтады.
6.2. ҚОСЫМШ А Қ ¥Н Ж ЭНЕ ОНЫ ӨНДІРУДШ ТӘСІЛДЕРІ
Қүнньщ ө зін -өзі өсуі калай болады? Алғашкы
^
көрінуі мүмкін: құнның өзінен өзі өсуі тауардын аиь р'
процесінде болмак ж әне ол кәсіпкер табысы мен па
алып
кайнар көзі болып табылады. Тауарды бір бағаға са
ы
оны қымбатқа сату: міне, сонда құннын өсімшесі па
ен
Шын м ә н ін д е бүл б ір к әсіп к е р д ін ©аеканы
еселеиуі
байығандығын көрсетеді, ал коғам масштабында күн
болмайды.
тлп мыН акша
Айталық, қоғамда үш тауар өн дірУщі күнь
_ , 0()
бірлігішхегі өнімдіжасады , онын ішінде А т у Р
_
мьШ
мың акша бірлігін, В
100 мын акша ірлі
ақша бірлігін.

-10

+10
100

110

мың акш а бірлігі

«А» тауар ендіруші өнімді өткеру процесінде «В» тауар ендірушіге
оні.мді 1 0 0 мын акш а бірлігіне 1 1 0 -ға сатып, соны ң есебінен 1 0
мың акша бірлігін үтады. Д әл солай «В» тауар өндірушіде жасайды:
оз өнімін 1 0 0 мың сікша бірлігіне емес, 1 1 0 -ға өткернт, 1 0 м ы ңакула бірлігін үтты, «С» тауар өндірушіде дәл солай жасайды. Өз
өнімін ол да «А» тауар өндірушіге 100 мың ақш а бірлігіне емес,
110-ға сатып, 10 м ы ң акш а бірлігін үтады. Ж алған елес ой
туындайды, барлы қ үш тауар өндіруші үтқандай. Осы процеске
сағат тілінің козғалысына кері көзбен қарасак, онда байкайтынымыз:
«А» тауар өндіруші езінін өнімін 110 мын акш а бірлігіне сатса,
онда ол «С»-дан баска өнімді 110 мың ақша бірлігіне сатып алған,
ал «В» тауар ондіруші оз өнімін «С»-ға 110 мың ақш а бірлігіне
сатып, осы қүнға баска өнімді «А»-дан сатьгп алады. Д әл осывдай
кұбылыс «С» тауар өндірушіде болады. Сонда үтыс қайда? Олардың
әркайсысы сатушы ретінде 1 0 мьщ ақш а бірлігін үтгы, бірақ сатып
алушы ретінде осы 10 мың акш а бірлігін жоғалтты. Өзара үтыс пен
үтылыс, сатушы жэне саты п алушы ретінде өзара жабылады
(жойылады).
Әрине бүл жағдайда кәсіпкердің біреуі басқаның есебінен баю
мүмкін, бірак косылғы ш ты ң орны н ауыстырғаннан қосынды
о ігермейлі. Баскаша айтар болсақ, өндірілген онімнің жалпы қүны
есп ейді. Алайда тауар ай ы р б асы н ы ң ф орм уласы б о й ы н ш а
1
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А -> о -> А ', мұндағы А ' ^ А + ЛА. акш анын аванстаяған
алғашкы сомасы кейбір өсімшемен кайтарылады (бұл алғашкы
құннан артқандық, оны К. Маркс косымша кұн деп атады және
«т» әрпімен белгіледі). Айырбас аясы күн өсуінін кезі бола алмайды,
оның қайнар көзі өндіріс аясындағы жұмыс күші болып табылады.
Жұмыс куші нарық жағдайында тауар болып табылады. Кез келген
тауар сиякты жұмыс күші - құн және түтыну кұнына ие. Оның күн
ретіңдегі мән-мағынасы қандай және мөлшері қандай фактормен
аныкталады?
Жұмыс күшінін кұны, оның отбасы мен жүмысшынын өмір
сүру құнына тең. «Жүмыс күшінін күны, кезкелген баска тауар сиякты,
өндіріске қажетті жұмыс уакытымен аныкталады және осы ерекше
сауда заты ұдайы өндіріледі».'
Жұмысшы мен оның отбасы өмір сүру қорының күны сол елдегі
тарихи калыптасқан жүмысшы және онын отбасына, елдін мәдени
дамуына, климат пен табиғи жағдайларына байланысты.
Жүмыс күші тауао құнының төменп шекарасы болып, жұмысшы
өмір сүруте және еңбек етуіне кажетті өмір жабдығынын кұны
жатады. Өмір сүруі ушін жүмысшы еңбек нарығында езінік щмыс
күшін сатуға мәжбүр. Еңбек процесінде жүмысшы күнды жасаиды,
ол болса оның жүмыс күші кұнынан асып түседі —міне осы косымша
Қүн болып табылады.
Айталық, жүмыс күшінін бір күндік күны — 4 доллар, ол үшін
жүмысяіының 4 сағат жүмыс істегені жеткілікті, ал барлық жүмыс
күні — 8 сағат. Кәсіпкер болса, жүмыс күшін барлык жүмыс
күшіне — 8 сағатка сатып алған. Жүмысшы 8 сағат оиында
долларлық қүнды жасайды. Сондыктанда 4 доллар жүмыс КҮ™
қүнынан асып кеткен күнды күрайды. Мүндағы байкалатын жа .
жүмыс күшінін езінін құны және жүмыс күші жасаған кун әр
мөлшердегі мөлшерді көрсетеді. Қосымша қүн
Ж5М^ІСиІиімлі
атқарған еңбегінің нәтижесі (немесе жүмысшы ең ,егІ”
пайдаланудын, нәтижесі) және ол енаірілген тауарға сініп,
вткеріледі, яғни тауар айырбасы процесінде жүзеге
ымша
айтсақ, өндіріс аясында жүмысшы еңбегімен жас
Қүн, алдыменен тауарлы түрде, кейін акшалай түрде °
1 Маркс К., Энгельс

Ф. Шығармалар, 23 т.. 181 бет.
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Жумыс куні кез келген коғамда екі бөлшекке бөлінеді: кажетгі
және косымша жумыс уакыты, ал жалдамалы жумысшы еңбегі соған
сай - кажетті жэне косымша еңбектен турады. Кажетті уакыт
мезгілінде^күмысшы өзінің — косымш а қүнын жасайды. Біздін
мысалымызда, жүмысшы күні 8 сағатка тен. Кджетгі жұмыс уакыты
—4 сағат күрайды.
Акшанын өзі-өзінен өсуі мен косы мш а қ ү н н ьщ -пайда болу
күпиясы - косымш а қүнның күбылу процесі жүмыс күші қүннын
кайта кұру шеңберінде де жалгасады.
Тауарды ендіру ушін машина, шикізат, материаддар керек, яғни
өндіріс кұрал-жабдығы мен жүмыс күші. Өндіріс қурал-жабдығына
жумсалған жоне өнімді дайындау процесінде өзінін кұнын өзгертпейтін
капиталдын бөлшегін К.Маркс, туракты капитал деп, оны латыннын
«С» әрпімен (constant — гұрақты) белгілеген.
Жумыс күшіне жумсалған және өндіріс процесінде өз қунын
озгертетін капитал бөлігін К.Маркс өзгермелі капитал деп, оны
латыннын «V» әрпімен (variable - өзгермелі) белгілеген.
Әзгермелі капитал — косымша куннын кайнар козі. Өзгермелі
капиталдын мөлшерінен косымша кун (m) мөлшері байланысты.
Кәсіпорындағы (фирма) жасалған тауар кунынын (W) формуласы
мынандай түрге ие болады:
W= С +V + т
Косымша куннын абсолюттік молшері «ш» —бул косымша құннын
массасы. Косымша куннын салыстырмалы молшері - бул өзгермелі
капиталдын абсолюттік косымша кун молшері катынасына осу
дәрежесі.

v
ГІайыз турінде корсетілген осы катынас косымша куннын нормасы
деп аталады. Ал косымша қүннын массасы мына формуламен
аныкталады:

v
мүндағы: М — косымша қүн массасы,
V - өзгермелі капиталдын, сомасы.
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Жұмыс уақытын үзарту есебінен жасалған косымша күнды
абсолютгік
қосыиша құн
dutujitu 1 і(tv іуисоішша
ivju дейміз.
, .
Қажетті жұмыс уакытын кыскарту арқылы және жүмыс күншін
өзгермегенінде косымша жұмыс уакытынын үлғаюы аркылы өндірілген
косымша күііиы салыстырмалы қосымша күн дейміз. Қосымша күннын
бүл түрі қоғамдык еңбек өнімділігін үлғайту аркылы жүзеге асады.
Экономистердің есебі бойынша, косымша қүн нормасы өсу
тенденция сына бағыт алуда. Мысалы, индустриалды дамыған
елдерде: АҚШ , Германияда және Жапонияда ХХ-шы ғасырдын
басында кос.ымша қүн нормасы 96%-дан 100%-ға дейін ауыткьшы,
ал осы ғасырдың аяғында өсу 250%-дан 400%-ға дейін ауыткыды.
Кешегі КСРО-да нарықка өтудін бас кезінде косымша күн ноР ^ ы
өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және қүрылыс саласында
о
дан 143%-ға дейін ауыткьщы.
Салыстырмалы косымш а күнның бірден-бір түрі болып артык
косымша қүн болып табылады. Бүл өндірілген тауардын жекелеу
қүнын салыстырған түрде коғамдык, нары кты к қүнынан төмендеу
нәтижесінде кейбір кәсіпоры нны н косымш а кұнды өзіне иеленуі.
Мысалы: айталық үш кәсіпорында бүйымнын бір түрін шығарады
(спорттык костюм), ал т =

А:

Т = 14с + 2v + 2m =

В:

\ т = 14с + 3v + 3m =■

G

Т = 14 с + 4 v + 4m =

100%

•

Жекеше
құн

Нарыктык

18 акша
бірлігі

акша
бірлігі

—

20

акша

бірлігі
22

акша

бірлігі

kvh

Артык
косымша күн

20

—

ақша
бірлігі
20

акша
бірлігі
20

жекелеген күны өидіріе к у Р ^
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«С» кәсіпорында Т = 14с + 4v + 4m =22 ақш а бірлігі.
Нарыкта күн заны ны н іс-әрекетіне карай спорт костюмынын
к о ғам д ы к кұны о р таш а к о ға м д ы к каж етті ш ы ғы ндарм ен
аныкталады. яғни 20 акш а бірлігі бойынша. Бүл жағдайда «А»
кәсіпорынында — 18 акша бірлітіне тен спорт костюмының жекелену
күнынан +2 акш а бірлігіндегі артыктау күн пайда болады. Осы
арттыктылык — арты к косы мш а қүн болып табылады. Артык
косымша күнды «А» кәсіпорыны сол уақытқа дейін ала береді,
егер баска кәспорындар спорт костюм өндіруте шығындарын
томендетпесе, онда тек жекелеу ғана емес. коғамдык қажетті жүмыс
уакыты да өзгереді, сөйтіп баска кәсіпорындардың артык косымша
күнды алу мүмкіндігі пайда болады.
6.3. КАПИТАЛ МЕН ИНВЕСТИЦИЯНЫҢ ҚОРЛАНУЫ
М атериалды к ж эн е рухани и гіл іктер қ о ғам д ы қ өндірісі
токтамайды. Күн сайын адам кандай да бір өнімді түтынады. Қоғам
гүгынуды токтатпайды. Демек өндіруді де тоқтатпак емес, бірак
тұтынатын өнімдерді унемі жанартып отыру қажет. Өндірістін
түракты жаңалану процесін ұдайы өндіріс дейміз. ¥дайы өндіріс жай
және үлғаймалы болады. Өндірістің жыл сайын өзгеріссіз ауқымда
жанару процесін жәй ендіріс дейміз. Өндірістің жыл сайын көбірек,
үлғаймалы аукымда жанаруын үлғаймалы өндіріс дейміз. Осы
үлғаймсілы өнірістін есебінен ондіріс аукымы все түседі.
Өндіріс аукымның осуі косы мш а күн есебінен жүзеге асады.
Мысалы. Айталык, кәсіпкер жыл басында өндіріске 800 С. теңге
акша бірлігі —өндіріс қүрал-жабдығын (түрақты капитал — «С»),
ал жүмыс күшіне (өзгермелі капитал — «V») — 200 V теңге ақша
бірлігін жүмсайды. Ж ыл соңында өндірілген өнімнің күны мынаған
тең:
800с + 2 0 0 v + 2 0 0 m = 1 2 0 0 ақш а бірлігі
Келесі жылы кәсіпкер ендіріс аукымын арттыруға бел буып,
өндірісті үлғайтуға 1 0 0 теңге акдіа бірлігіғще косымша күнға жүмсап,
қалғаны 1 0 0 теңге түтынуға кетеді.
80с + 2 0 v —> 1 0 0 m (өндірісті үлғайтуға кетеді)
8 ООс

+ 2 ()0 v +

200

m=

1200

тенге акш а бірлігінде
80

\
100

тенге (түтынуға кетеді)

Тұракты және өзгермелі капиталдын арасында 1 0 0 теңге бірлігінін
бөлігі олардың ара кдтынасына прапорционалды түрде жүзеге асады.
Осы жағдайда бүл арақатынас 4 С : іу тең. Демек, тұрақты капитадды
толыктыруға 80 т, ал әзгермелі капиталды толыктыруға 2 0 т
жүмсалады. Егер косымш а құн нормасы 100% денгейінде калса,
онда жыл аяғында өндірілген өнім құны өсіп, ол мынаған тең.
880с + 2 2 0 v + 2 2 0 m = 1320 тенге акш а бірлігі.
Егер келесі жылдын басында косымша құнды осылай белу процесі
кайталанса, онда өндіріс көлемі тағы да артпақ. Демек, ұдайы
үлғаймалы өндіріс процесі жалғасып, косымш а құнның бір бөлігі
жыл сайын функдионалды капиталға айналып отырады. Косымша
күнның капиталға айналуы капиталдын корлануын корсетеді.
Капитал корлануының факторлары:
~ косымша күнның нормасы;
~ кызмет атқаратын капитал мөлшері;
- еңбек өнімділігінін артуы;
- қосымш а құн бөлігінің корлану және түтыну арасындағы
пропроция.
Осы аталған факторлардын барлығыда бір мезгілде жүзеге асады.
Капиталдың корлану процесінде о ны ң органикалык күрылымы
немесе капиталдын. күн бойынш а (C:V) кұрылымы өзгередк яғни
өндіріс күрал жабдығын (С) алуға жұмсалатын капитал тезірек өседі.
Ал, жұмыс күшін (V) сатып алуға жұмсалатын капитал үлесі азаяды,
себебі, кәсіпкер бәсекелестік жағдайында кәсіпорынды техникалык
жарақтандыруға барынш а ұмтылады. Капиталдын техникалык
күрылымы өзгеруінін нәтижесі - бұл С мен V арасындағы ө з і е ,
яғни өндіріс қүрал жабдығынын саны жұмыскер санына кать
Капитаддын корлану процесі екі түрде жүзеге асады.
1. Капиталдын, шоғырлануы;
2. Капиталдың орталықтануы.
«„ййіиен
Капиталдың орталыктануы - бұл косымша күннь
капитал молшерініц өсуі.
я giniryi
Капиталдын орталыктануы дегеніміз б'рнеше^ка
капИталдын
жолымен ірілену процесін айтамыз. Осы проце
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о si жоиылнды немесе баскаларға косылады.
Капитал ортіілыкта нуынын бірлен-бір түрі болған акционерлік
коғамнын күрылуы болып табылады. Капіггалдығі шоғырлану мен
орталыктануы ондірістін шоғырлануына жағдаіі жасайды. Өндірістін
шоғырлануы дегеніміз ірі кәсіпорында барынша өндіріс кұралжабдығын, жүмыс күшін ж әне өнімді шығаруды бір колға
жүмылдыруды айтамыз.
Практикада корлану күрделі қаржыны (инвестиция) тартумен
жүзеге асады Күрделі каржы (инвестиция) —бүл жана кұрылыска,
жабдыктауға, жумыс жасап гүрған кәсіпорынды үлғайтумен техникалык,
кайта жабдыктауға. тұрғын-үй, мәдени түрмыстык күры іыска кеткен
шығындар.
«Инвестиция» немістін «invesition» деген сөзі және бүл кәсіпорынға
(фирма) пайда табу максатында үзак мерзімге салынған капитал
молшерін көрсетеді. Осы гүрғыдан «инвестициялау» күрделі каржыға
карағанда кең мағына білдіреді.
Багыс елдері эконом икалы к теория мектептері инвестиииялау
ироиесін былай түсінген: кез келген каржыны жүмсаудьщ максаты
гаоыс. пайда немесе пайлалылык табу. Бүған акция, облигация,
жинак, сертификатгары, сактык. жэне зейнеткерлік корға жэне
баскаларға жүмсалған шығындар да жатады.
Инвестиция кайнар көзіне әнеркәсіл кәсіпорынының кептеген
пайдасы, ірі банктердін еркін акшалай коры, түрғындардын, жинаған
акшалары, мемлекегтің акш алай каржылары, яғни мемлекеттін
табыстары (салык, кеден салығы жэне т.б.) жатады. Одан барлык
ш ығындарын альш гасталынады. Түтынуға кегпеген барлы к
ресурстар —жинакталған ресурстар болады. Олар инвестиция ретінде
жана кәсшорынды салуға, жол қүрьыысына, денсаулык сактау, окуағарту, мәдени объектілеріне бағытталады, яғни капиталдын
корлануына жүмсалады. Корлану теориясын К. Маркс «Капиталдын»
оірінші гомында карастырады, онда капиталдын корлануынын мәні
мен механизмін аш ады , ол өз кезегінде оны н о рган икалы к
күрылымын езғертеді жене жүмыссыздыкты тудырады.
Инвестиция теориясын ағылшын экономисі Дж. Кейнс өзінін
«Енбекпен камту, пайыз жэне ақшанын жалпы теориясы» (1936 ж.)
еңбегінде карастырды, онда ол инвестицияны өндіріске жан бітіретін
жоне тиімді сүранымғіың басты факторы ретінде анықтайды.
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Инвестицияның өсуі үлттык табыстын үлғаюына, әндіріске косымша
жүмыскерлерді тартуға ыкпал етеді, я ш и жұмыссыздыкты жояды.
И нвестициянын тиімділігін аныктау үшін оларды кол жеткен
нәтижелермен салыстыру керек. Күрделі каржынынтікелей нәгижесі
болып негізгі корды іске косу болады. Ал, инвестициянын түпкі
нәтижесі үлттыктабыстың өсуі болмак.
Инвестиция тиімділігінің артуы дегенміз ен аз инвестиция
мелшерімен нәтижесі бір өнімге деген инвестициянын жеке улесінін
азаюында коғам үшін кажетті гірогрессивті өнімді шығаруды айтамыз.
Инвестиция тиімділігін арттыруға былай кол жеткізіледі.
— ин вестиц ияны н техни калы к күры лы м ы н жаксарту, үл
жабдықтарға шығындар онын жеке үлесінің артуын көрсетеді,
~ жүмыс жасап түрған кәсіпорында техникалык каруландыру
мен реконструкциялауға ж әне жана күрылыстың салын ауыщи
күрделі каржынын жеке үлесінің артуы;
— жаңа обьектілерін салу мерзімін кыскарту.
Инвестиция тиімділігін арттырудын басты күралы т е х н и К с ^ 1*’1
нрогрес б о л ы п т а б ы л а д ы . Ж ан а т е х н и к а н ы ен дір у
экономикалык тиімділігін аныктау кажеттілігін каРастыраДЫ
оның пайдалы тиім ділігін ің ескісім ен салы сты рғанд'
көрсеткіштермен айкындалмак: машина, станокт^!НгКуа^ й^
өнімділігі, ондағы деталдарды дәл ондеу жэне т. . он
‘
пайдалы тиімділігінің басты элеменгі еңбек қауіпсіздіг ,
■■
жасаудың ыңғайлылығы, енбек тиімділігін арттыру жә
жеңіддету болып табылады.
Кәсіпорын мен фирма тәжірибесінде жана гехника
-•
мүмкіндігі жоғарьша керсетілген көрсеткіштермен ғана
й
онда өндірілген өнімнін бағасы, өзшдік күны бойынша
Осындай кезде экономикалык тиімділікті есептеу үшін
көрсеткішті колданады:•
. юштаоым
~ жана техника үшін күрделі каржыны (инвести
мерзімі
Т _

К вн
Эиг
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мүндағы: Т — күрделі каржынын кайтарым мерзімі:
КИІІ — өндірілгон техниканы н (аппарат, прибор,
жинакталған жабдыктар және т.б.) күиы тенгемен;
Э ІІГ — жаңа техниканы ендіру бойы нш а жылдык
тиімділігі.
Егер кайтары м мерзімі біркелкі болса, онда бүл кезде
еалыстырмалы вариант тәсілі керсетілген шығындар бойынша
колданылады:
С + Е н ■К ин —» min .
мүндағы С - өнімнің жыддық шығарымдылығынын өзіндік күны;
К ІШ - ж аңа техни каны ендіруге күрделі каржы
(инвестиция);
Е н - тиімділіктін нормативті коэффициенті (жана
техникаға жүмсалған әрбір тенгенің миним&тды жіберген қайтарымы).
Бүрынғы КСРО-да жаңатехникаға нормативті коэффициент сала
бойынша 0 . 1-ден 0,5-ке дейінгі диапозонда бекітілген, ал халык
шаруашылығы үшін орташа —0,15 болады. Бүл минималды жіберген
кайтарым мерзімнің 2 -ден 1 0 жылға болатындығын байкатады, ал
орташа 6 жыл шамасында.
Сондай-ак күрделі каржы тиімділігіне білімді, ғылыми зерттеуді.
окуды инвестициялау аркылы кол жеткізеді. «Адам капиталына»
шығын жүмсау экономикалык өндірістік әлеуетін үлғайтады.
Накты, корланған капиталдын осуі сонғы 10 жылда индустриалды
елдерге өмір денгейінін, материалды артуынын басты факторы болып
огыр. Бүгінгі инвестиция ең жаңа ендіріс қүрал-жабдығының, ен
жана ғылым мен техниканын, негізінде еңбек өнімділіі іі іін артуына
негіз болады. Сондықтан да бүгін өндірілген нәрсенің көп болігін
сақтап, ин вестиц ияласақ, онда біздердін ертең тұты наты н
мүмкіндіктеріміз мол болмақ.
6.4. КАПИТАЛДЫН, ШЕҢБЕР АЙНАЛЫМЫ
ЖӘНЕ АЙНАЛЫМЫ
Капитал үнемі козғалыста болады. Ол мынадай екі түрде болады:
: ; ; ? Г ДЫК' 3аіТЬІК және ак-шалай. Тауарлар сатылады - акша
“
СОЛ ақ^ аға тағьі да тауарлар сатып алынады және
гағы солаи каиталана бермек.
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Капитал өзінің козғалысында уш сатыдан өтеді.
Ақшалай түрі.
Л Т

" Жһ
*• Ө н.к.ж.
I саты
Айналыс саласы

Өнімдік түрі.

Тауарлы түрі.

.........Ө ..........
II саты
(ендірістін
өнімдік сатасы)

Т'-А'
Ш саты
айналым саласы

Демек, «...капиталды козғалы с ретінде түсіну керек,
тыныштықтағы зат деп емес».’ Сонымен капитал өз козғалысь
калыпты жағдайда үш сатымен үш түрге ие болатьг. ақшалаи, вн«
’
тауарлы. Капиталдын қалыпты жағдайда бір ФункиионаЛДЫ
басқасына ауысуы жэне онын бастапкы түріне оралуы капи
шеқбер айналымы дейміз.
. „йнаі1КІС,
Капитал өз қозғалысында өндіріс сатысына және
й
сатысынан өтеді. Ол өз айналымын белгілі уакыт кезеңінде
Капитал шеңбер айналымынын жеке акті ретінде еме*7
процесспен айналуын капитал айналымы дейміз. арлык ав
.
капиталдын осы мерзімде өндіріс пен айналыс саты ь
жиынтык уақыты - капиталдын айналым уақытын кураиды.
Егер ж іш ды (ж ы л-ж алпы өлшсм) уакыт —
^
ретіндегі өлшем деп, «0»-әрпім ен белгілесек^каи ‘Р
(іП11_
уақыт айналымын - «о^-әрпімен кврсетіп, ш н а л ы м
м ы н аған
ерпімен белгілесек. ош в осы к я н тл ды н ашальм саны мынағ
т е ң :„ = £
Егер капиталдын айналым уакыты 3 айды күраса, онд
болып, капитал бір жылда 4 айналым жасайды.
Өндіріске катысатын әртурлі қүрал-жа ды к
біркелкі жасалмайды, сонды ктан оларды негіз
деп жіктейміз (бүрын капиталды тұрақты жә
Йа ІТгіл ■
\
бөлгенбіз).
1 Маркс К... Энгельс Ф Шығармалар. 24 т.. 121

_

=4
3

яйналы м ды
ай н ал ы м ы

„ , гепмелі деп

Негізгі капитал онімлі капиталдын dip бо.ійі бодын табылады.
Әдетте ол жабдыктар, машина, станок, >іі.іер чеп а.іып күрылыстың
күнына енін кетеді. Онын ерекш едіі і сонда. ол даиындалатын өнімге
osm in күнын боліиектеп оні 'ізіп оты рады. [д е р с іа н о к (машина, ірі
үйлер. ;иіьш күрылыетар) 10 жыл кы smci етсе. ал оиы и қүны 100
м ы н долларға тең болса. онда ол 1 жылда он д ір іл іен онімге 0 , 1-ге
езінін күнын бөлшектеп жайлап снизу ироцссін амортизация дейміз.

Іаоиғи тозу ондіріс процесінін әсерінен ғана болып коймайды, оған
таоиғат күшіде эсер етеді: тозады, ірі үйдер күлайды. Ал, моралдык
тозудін екі түрі бар:
1• оүрынғы конструкииядағыдай машинанын пайда болуы, бірак
одан арзандау;
2.
бүрынғы конструкциядағыдай машинанын пайда болуы, бірак
одан өнімділеу және үнемділеу.
Техникалық прогресс непзгі капиталдын табиғи тозуына дейін
оиын моралдык тозуын жеделдетелі. М оралдық тозуға кеткен
шыіыцды азайіу ущін жоне жабдыктарғажүмсалған шығынды қысқа
мер дмде қайгару үшін, кәеткерлер жедел амортизациялык жүйені
кешнеи колдануға мәжбүр. Негізгі капиталдың күны кәсіпкерге
лрнеіие шеңбер айналымынан сон кайтарылады.
^ортизациялык тшіемдер онімнің өндірістік шығындарына енеді
әткерілуінен кейін кәсіпорын есебінде акшалай кор түрінде
негізгі капит1МОР™3аиИЯЛЫК корды кҮРайды. Лмортизациялык кор
онын йогтірг‘ШЬ1 ТОль,к кал,ІҺ,иа келтіруіңде немесе ремонт процесінде
К Гзтп ж
.КаЛПЫНа кеотіР ^ кодданыладьГ
жүзеге а с ь ф Г -^ к о п д .Т 'Г ' КіШиталды жедел амортизациялауды
күрылымдык өзгепістеплі» яІСШаНДЬфУДЬЩ ЖӘНе Ж О І 1 0 М и к а л а ғ ь 1
Негізгі
^
^
бйСТЫ Күрамы Ре™ е болады.

к
үРіиШ
а^;;Т;ГеГженРГтРб
^
мелшермен жоюды мемлекет б Т к іГ ” б^ЛШектей ОТЫРа шектеУ

л1

амортизациялык жоюпми
Л!' Н епзп капиталды жедел
елдерде кеңінен колд шктп МӨЛШеРІН 0згертуді барлы к дамыған
м іі клржыландырүынын
ЖӘНе °Л КӘСІГІОРыннын (фирма) өзінНегізғі

б ™ ь .п табылады

жанар-май, косымша материалла™*"™ Капитал баР' ° л шикізат,
күшіне енгізіледі.
’ элекгР°энергияда және жүмыс

КАТЕГОРИЯЛАР М ЕН ТЕ РМ И Н Д Е Р
капитал косымш а күн. кажетті уакыг. косымш а уақыт, түракты
капитан, өзгермелі капитал, абсолкгггік косымша құн, салысшрмалы
косымша күн, артык косы мш а күн, косымш а күннын мелшері
(нормасы), капиталды н корлануы . капиталды н органикалы к
күрылымы, жай үдайы өндіріс, үлғаймалы ұдайы өндіріс, капигалдын
шеңбер айналымы және айналымы, негізгіжәне айналмалы капитал,
кап и талд ы н таб и ғи то зу ы . к ап и т ал д ы н м о р ал д ы к тозуы .
амортизация, жедел амортизация.
САБАКТЫҢ ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ Ж ОСПАРЫ
1.

Капиталдын мәні. Акшанын капиталға айналуы.
2 . Қосымша күн және оны ондіру процесі.
3. Капиталдын корлануы және инвестиция.
4. Капиталдын шеңбер айналымы және айналымы.
М ӘНЖ АЗБА М ЕН БАЯНДАМА ТАҚЫ РЫ ПТАРЫ
1.

Капиталдын моні туралы теориялык көзкарастар.
. Қазақстан экон ом и касы н а шетел инвестициясын тарту
проблемалары.
2

Ә Ң ГІМ Е Ө ТКІЗУГЕ Ж Ә Н Е Ө ЗІН -Ө ЗІ БАКЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҰРАКТАРЫ
1. Капитал дегеніміз не? Капиталдын түрлері және олард
ендіріс процесіндегі ролі кандай?
2. А ртық косы м ш а қүнды калай түсінеміз және о
калыптасады?
3. Капиталдын қорлануын калай түсінеміз?
4. Капитал амортизациясын калай түсінеміз.
^
5. Негізгі капитаі тозуының кандай түрлерін ілесіз.
6 . Инвестиция дегеніміз не және оны н кандаи түрле

Ж Е Т ІН Ш І ТА РА У . Т Ү Р Ғ Ы Н Д А Р Д Ы
Ж Ұ М Ы С П Е Н К AM ТУ Т Е О Р И Я С Ы
7.1. ЖҰМЫСПЕН КАМТУДЫҢ БҮРЫНҒЫ ЖӘНЕ
КАЗІРГІ ТЕОРИЯСЫ
/Ж үм ы есы зды к — эк о н о м и к ал ы к тео р и ян ы н бүрынғы және
клзіргі тар ихы ндағы ең өткір м әселесінін бірі. Ж ум ы ссы зды кты
а р іү р л і м ектеп ө к іл д е р і ә р т ү р л і т ү с ін д ір е д і. М ы салы ,
мальтузиандык теория ж үм ы ссы зды кгы н пайда болуын
іүрғындардьщ тым артып кетуімен түсіндіреді. Кейнстік теория
оүл қүбылысты нарыктык сураныстың жетіспегендігімен дәлелдейді,
еркін кәсіпкерлік мектебінін теориясы — жүмыссыздык жалакы
децгеиінің жоғарылауьшен туындайтынын айтады, яғни ол еркін
оолып табылады. Еркін кәсіпкерлік теориясы казіргі өкілдері ~
«монетаристер» - осы козкарасты күптайды.
К. Маркстын корлану теориясы мен казіргі технологиялык
іеория жүмыссыздыктың болуын біріншіден — капиталдын
корлануымен, екіншіден, —техника прогрессімен болатындығын
аитады.
Енді осы теориялардын м ән-ж айы на кы скаш а тоқталайыкп??П Л
оҚЛ е0рИЯ,ІЫ ағылшын экономисі Томас Роберт
т у о а л ы 66-1834 * * • ) жасағаи. Ол 1798 жылы «Халык саны
жазғян- жеп ЫН тәжірбиесі>> кітабын шығарған. Онда ол былай
өседі- яғни
т*р,,іШдаР іеометриялык прогрессиямен
тек аг>и(ЬметикЯ,Р
Жылда екі есе өседі; ал өмір сүру жабдығы
»6 з Г і н е т б Г ПроГрессияме« «сей : халық сань, - 1, 2, 4, 8,
От халык гя'м Л ӨМ,Р
жабды™ — 1, 2, 3 , 4, 5 жэне т.бжоғарьщағы к ө р с ^ н * с е п п е н '?
*******
корытындыға келген- түпғын™
ЛЫСТЫра °™ р ы п мынандаи
кайы рщ ы лы к пен ж үм ы ггк
жоғары к ар қ ы н м ен өсуі
табылады.
ы зДыктың себеп салдары болып
всуі) XVII-ші ғась^рда'*дК П {-'" Мальтус <әРбіР 25 жылда екі есе
есептеген, бірақ ол кезле Alfтті Да халық санының өсуі негізінде
рана емес, Еуропадан и м м и г р Г н ^ ' ТеК табиш өсіммен
ескермеді.
Ранттар лепнщ келуімен де өскенін

Қазіргі жағдайда адамзаттың өмір сүру әдісінін түрғындар
қарқынының тез өсуінен калмауы үшін мүмкіндіктер коп. Бүл
туралы ағылшын экономисі Джон Бернал өзінің 1954 жылы шыккан
«Қоғам тарихындағы ғылым» кітабында былай жазған. «Қазіргі
уақытга атом ядросының бөлінуі негізінде ядролык энергия алынды
және оны ядролы қ синтезден, тіпті көп мөлшерде кутуге голык
негіз бар, себебі там ақ ендірісін мүнан ары дамытудың шексіз
екенін көрсетеді».
Ағылшын экономисі Джон Кейнстін баяндауынша, жүмыссьіздык
бұл тауарға сүранымныц толем кабілеттілігініц жеткіліксіздігі мен
жалақының өте жоғарылауынын салдары деп түсіндіреді. Төлем
сүраны м ы ны ң ж еткіліксіздігін ол адам дарды н ко р ж инауға
б е й ім д іл іг ім е н ж ә н е к ү р д ел і қ а р ж ы ғ а ы н т а л а н д ы р у д ы н
әлсіздігімен түсіндіреді. О ны ң ойы нш а, толы к жүмысгылыкпен
қамтамасы з етуге болады , ол үш ін адам дарды н кор ж инауға
бейімділігін жою ы кажет ж әне жүмыс орны н күру ушін жоғарғы
деңгейлі күрделі карж ы ны қарасты рған дүрыс.
Б а т ы с м е к т е б ін ің ө к іл д е р і. Х Х -ш ы ғд сы р д ы ң
шы
ж ылдарына дей ін ж үм ы ссы зды қты ~ жолдамалы жүмыскердін
өзінш е еркін талдауы деп есептеді. Жүмысшылар шектен тыс
жоғарғы жалакыны талап етеді, сондыктан жұмыс күшіне сүраным
төмендейді. Бүл теорияны ағылшын экономисі
ем ридж
университетінің профессоры А.Пигу өте дәйектілікпен жасады.
Ол озінің ойын 1923 жылы шықкан «Жүмыссыздык теориясы»
кітабы нда б ая н да ды . А лайда ХХ-ш ы ғасы рды ң
шы
жылдарындағы жаппай жұмыссыздық кезінде бүл позициянын Щ
еместігі барынша айкындала түсті.
Қазіргі жағдайда «монетарлық теория» өзі туралы арынша
көрсете білуде. Осы теорияны жактаушылар жүмыссыздык
мемлекетгің ақша саясатын дүрыс жүргізбеуінде
.
түсіндіреді. Ақша массасын дүрыс баскара отырып, өндіріс
реттеуге болады. Олардың ойынша, түзу
жана
ынталандарады және жұмыссыздыкты басады.
тЯүелділікті
зеландиялык экономист Олбен Филлипс (191 ж.^
^ <іфт,таС
математикалык тідде кисык гурінде көрсетш,
қисығы» аталды (сурет 7-1 караңы з).

р

Сурет 7-1. Филлипс қисығы
К. Маркс корлану теориясын жасады. Осы теорияға сэйкес
капиталдын корлану процесінде, яғни қосымша кұнның кашгпілға
лйналуында (косымша ғимараттар, алып қүрылыстар, машиналар,
жаодыктар және өндіріс колемін үлғайту үшін кажетті қосымш а
жүмысшыларды сатып алу), капиталдын техникалықжәне қүндык
іорганикалык) кұрылымында өзгерістер болады. Бүнын озі қосымша
күнныц еңбек күрал-саймандарын көбірек алуға үлесі артады, ол
косымиіа қүннын жүмыс күшін сатып алуға бағытталған үлесінін
азаюына алып келеді. Осының салдарынан жүмыс күшінін бір бөлігі
артығырақ болып, ендіріс саласынан ығыстырылып шығарады.
Сонын аркасында онеркәсіпте резервтік еңбек армиясы пайда
болады. Осы жұмыссыздар армиясы. «... жүмысшы халык капитал
корларын өндіре отырып, —деп жазды К. Маркс, қүрал-жабдыктар
ондіруді үдеуші молшерде кобейтеді, сәйтіп оны салыстырмалы
артық адамдар етіп жасайды » . 1
Егер капитал ға материалды қ-затты к түрінің көзқарасы м ен
карасак, онда өндіріс күрал-ж абды ғы м ассасы н ы ң оларды
козғалыска келтіретін жүмысшылар санына қатынасы капиталдын,
техникалык күрылымы деп аталады. Мысалы:
100

станок:

100

жүмысшы, немесе -jffQ-cTaH0K 1 0 0 жүмысшы

1 Маркс К.. Энгельс Ф. Шығармалар. 23 т., 645 бет.

1

Капитал тек қана материал ьдык-затгыктурге ие болып кал май,
сондай-ак күндык түргеде ие болады. Осы түрғыдан мынандай
тепе-теңдікті құрамыз:
1 0 0 станок
= 800 с
немесе ) ^ с = ^ 9 °
ЮОж 200v
Капиталдын 800с : 2 0 0 v (c:v) катынасы құндық құрылымы леи
аталады. Капиталдын техникалық күрылымындағы өзгерістер
капиталдын күндық күрылымының, өзгеруіне алып барады.
Капиталдың органикалык қүрылымы —бұл капиталдын техникалык
кұрылымынын құндык байқалуы. Қоғамдык ендірістің дамуыиа
карай капиталдын органикалык қүрылымы барынша арта түседі
яғни тұракты капитал үлесі артады және озгермелі капитал үлесі
азаяды.
Өндірістің мануфактуралық кезеңі жағдайында капиталдын
органикалык күрылымы 9c:lv бастап 1Зс: 1v дейінгі аралығында
тербеледі, сейтіп жүмыс күшіне сүранымды салыстырмалы түрде
төмендетуте алып барады. Соның салдарынан адамдардын көп бөлігі
өз еңбегінің қолдану саласын таба алмайды. Сейтіп салыстырмалы
адамдар артықшылығы пайда болып, олар резервті өнеркәсіп енбек
армиясын, жүмыс күші нарығын қүрайды.
100

жүмысшы =

200

v,

7.2. ЖҰМЫССЫЗДЫҚТЫҢ М Ә Щ ТҮРЛЕРІМЕН СЕБЕПТЕРІ
^Жүмыссыздык — бүл жүмыс істегісі келетін еңбекке жарамды
халықтың өндірісте жұмыспен қамтылмауы. Жұмыспен камтьшмау
вндірістің тиімділігін артгыруы, сонымен бірге жүмысшы күшінін
бір бөлігін жүмыстан босатуға мүмкіндік жасайтын немесе онын
күрылымына, сапасына жаңаталаптар қоятын ғылыми-техникалык
прогрестің салдары болуы мүмкін. Н ары қты ң экономикада
жұмыссыздық дағдарыстар кезінде көбейеді. Н ары кж ок жағдайда
жүмыссыздыктың көбею себебі мемлекеттін ендіргіш күштерді
орналастырудағы бүрыс күрылымдык саясаты болуы мүмкін.
Жүмыссыздыктьщ мынандай түрлері бар:
1. Жасырын жұмыссыздык — ендірісте ж әне мемлекеттік
аппаратта арты қ жүмысшылардың қолданылуы. Қазіргі болмысгл
олардың жұмыстарын аз жұмыс күшімен атқаруға болады.
2. Фрикциондық жүмыссыздык — адамдар бір жүмыстан басқа
жүмыска, бір жерден баска жерге жүмыс ізденумен ауысуын айтамыз.
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алсымдык жумыссыздык —жумыс кушінін тек маусымдық
ксзснде жүмыс жасауы: бү;і кейбір ауы;і шаурашылыіы өндірісі
саіасьиіда кездеседі. әсіресе қаііта ондеу өнеркосібінде т.б.
курылымдык жумыссыздық - ондіріс-гік куаітың жетпеуінін
н>лі!жесінде болады. жеке еаланыц дамуыиың кері пропорционалды
іх>. п ыі ит жоі іс ескі сдіаны жабу меіі жаі іа салаііы дамьпүдың ігәтижесі
ретінде карай мыз.
5. Технолоі иялык жұмыссызлык — адам дарды маишнамен
а, ыстырүдыц ншмжесі, білжтілікті өзгсрпді немесе баска мамаңдықгы
игерудіталап етеді.
«сиг ^ нклдық жумыссыідык —ондірісгін кұадырауынан туындайды,
і эконо\иік£п ы к циклдын осы фазасымен байланысты.
0
(ПКерКг3а. ^ ЛМЬІҒан елдердегі жүмыссыздыктың себеітгеріяталдай
и'ік"гЬ,П'і тсі/ г ‘івторлары олардың жекелеген турлерін тудыратын
жш, Ы !и/ / )рларьін к аРас'ты рады . М ы салы , АҚШ Конгресі
Л Г / t ° гагисгика бойынша комиссиясының жүргізген зерттеуі,
Л? ЫІ' ° турін атаға,!- Оліфдын әрқайсысыны ң өзінін
І ^ ' еП Ге)''1'>
Экономистер барлык жүмыссыздыктын
пші і п і — П31иен екі то1Ікажіктеп карайды. Жүмыссыздыктьщ бірішш
жтгкі ічч <<ЖИЫНГЬ1Қ сүранымның жеткіліксіздігінен» туыңцауын
Жүмпггм)Ы а л я ы м енен ц и к л д ы қ ж ү м ы ссы зды кты айтамыз.
&
С, ^
еть,ңкек,нші то 6 ь.на - «жиынтык сүраным езгерюшен
блскл тап р п ' МеС с^рикциондь,К', күрылымдык, технология,TbtKжэне
оаска түрле-рш» жатқызамыз.
акономикй
, жумыссыздь,|сгь|К болуы - қоғам үшін ең ауыр
бойынша а імүі іГ°Не әлеумеггік сілкініс. Багыс ғалымдарынын пікірі
кана коймай « ІЖ^МЬІ^СЬВДеп есептегевде, ол тек жүмыстан айырылып
а ^ р ь З ь Г п с Г 1" абЬф0ЙЬ,Н Д3 « т а д ы . Шетелде жумыстан
туысканыкайтысбо^ТЯЛЬ,К Зақьш Регінгіе бағалал, тек ең жакын
Ж үмыссыз іык лра^ ^ МНТЫНС^ ессдеңгейіВДе караладьі.
аныкталады: '
ГСИШ есептеУ төмендегідей формуламен
ЖД = ~

•

мүидағы ~

100,

Ж Д —жүмыссыздық деңгейі;
Ж С —жүмыссыздар саны;
Ж К —жүмыс күшінің саны.
Жүмыссыздык қоғамға коптеген зиян келтіреді; и н ф л яш ян ы н
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өсуіне ықпал жасайды, сондықтан еңбекке кабілетгі адамдарлыц бір
бөлігі өнім ондіруге қатыса адмайды. Сөйтіп олар жүмысгіен
қамтылмағандыктан ақшалай жүмыссыздықка акы алады, осыдап
барып мемлекетіік бюджеттің шығыс бөлігі өсс түседі. Кеч-ке.ігеп
жүмыссызлыи децгейімен байлапыста болатын экономикалык зиянлы
аныктау үшін, әлемдік практикада Оукен зацы қолданылады. Вүл іан
американ экономист Артур Оукенніц (1724-1780 жж.) есімімен аталған.
Осы заң математикалык гүрғыдан жүмыссыздык деңгейі мен жалпы
үлттық өнім (ЖҮӨ) көлемінің гөмендеуі арасындағы байланысты
корсетеді. Егер жүмыссыздықтыц сандыкдеңгейі табиғи деніейлен
1%-ға асса, онда ЖҮӨ көлемінің төмендеуі 2,5% қүрайды. Осы 2,5
сакымыз — Оукен коэффициент! болып табылады. Мыиа 1:2,5
қатынасы, бүл жүмыссыздыктын ЖҮӨ көлемінін гомендсуінс
қатынасы болып табылады және жүмыссыздыкпеи байланысп.і
онімнің абсолюттік зиянын анықтауға көмектеседі.
7.3. ЕҢБЕК НАРЫҒЫ ЖӘНЕ ТҰРҒЫНДАРДЫ ЖҮМЫСПЕН
КДМТУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТ1К САЯСАТЫ
Еңбек нарығы —бүл нарықтыц ерекше түрі, онда жүмыс күші тауарьш
сату және сатын алу жүзеге асады. Осы жерде онын күны мен
жалдағіу жағдайы бағаланады. Еңбек нарығы - экономика жағдайын
көрсетудің айнасы, түрғындарды жүмыспен қамту көлемі мен
динамикасын, жұмыссыздықтың сала бойынша, кәсіби-біліктілік,
демографиялықжәне басқада көрсеткіштерінін күрыдымьш байкатааы.
Осы қүбылыстар А ҚШ -тағы енбек нарығында айкын көрінеді.
Осындағы салалық қүрылымда екі тенденция байқалады: ауыл
шаурашылығымен айналысатындар санынын тез қыскаруы және
олардың қызмет көрсету саясында артуы. Себебі бүл сала барынша
үлғая түсті және ол қоғамдық еңбекті қолданатығі басты салаға
айналады.
Ауыл шаруашылығында жүмыспен қамтуАҚШ -да 1955-шіжылы
6,5 млн адамнан 1990-шы жылы 3,2 млн.адамга кыскарды, ап кызмет
корсету саласында 1955-ші жьшы 30,1 млн. адамнан 1990-шы жылы
85,3 млн.адамға артып, жалпы жүмыспен қамтылғандардын 75%
күрады. Кәсіби қүрьшымда ой еңбегімен айналысатын жүмыскерлер
арта түсгі. Олар 1991-ші жьшы барлык жүмыспен камтылған жүмыс
күшінің 51% қүрады.
Бшжтілік қүрылымыңда жүмыс күші білім деңгейінін өскендігін
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байкатады. АҚШ -да 1970-лен 1992-ші жылдардың аралығында
орташа білш ачғнн атамдардың саны өсті және жүмыс кушінін жоғарғы
білім адғандар мен толык алмағандар 21%-дан 38%-ға үлесі артты.
Д ем ограф иялы к курылым бойы н ш а ойелдерді жұмыс күші
қүрылымына тезірек тарту байкалады . А Қ Ш -д а әііелдердін
экономикалык денгейге катысуы 19<S0—
т ы жылы 34%-дан 1992-ші
жылы 60%-fa ар п ы .'
Казаксгаі і Ресгіубликасында 1992 жьілға дейін енбек нарығы болған .
жок. Нарыктык экономикаға кошу осындай нарыктың болуын
карастырады. Енбек иарығы —бүл жүмыс күшін тауар ретінде сагу сатып алу туралы экономикалык катынастардыц жүйесі. Еңбектін
тікелей эсер етуінін аркасында жоғарғъі біліктілікті енбектің дәрежесі
коіеріледі, әрбір жүмыс орынынын бағасы еседі, жүмыскерге және
оныц еибегіне талап күшейеді. Енбек нарығында өте кабілетгіжәне
іскер жүмыскерлерге қатаңор; қатал тандау жүргізіледі. нарыкеңбекке
кабілетсіздерді. ж аж ау, әлсіздерді ешкашан аямайды. Ол енбектін
ж оғары ш а п ш а н д ы ғы н к а м т а м а с ы з етіп , іс к е р л ік пен
бастамаільищықты ынталағщырады.
Қазакстан Республикасындағы кадыптасып отырған еңбек нарығы
пакты енбек нарығынан озгешелеу. Мүнда әзірше жүмыс күшін еркін
еату жүзсге аспай түр және оның болуы әкімшілік қүкыктық және
экономикалык факторлармен шектелуде: олі де болса паспорттык
күжатгык реж»ш сакталуда, жүмыс күшінін еркін аумақтык күйылуын
токтататын нақты түрған жай нарығы болмай түр. Мысалы, көмір
және тау-кен өндіру, мүнай өңдеу аудандарығща ерлер еңбегі басымдау.
Себебі мүнда әйелдер енбегін колданагын кәсіпорыңца ғіашар дамыған,
осыдан байкататыны елдегі жүмыссыздардың үштен екісін әйелдер
кү]іайды.
f Нарыкта еурааым мен үсыным заңы жумыс жасайды және ол еңбек
акыға әсір етеді. Мүнда жүмыс күшін сатушылар мен сатып алушылар
кездеседі. Өзініңжүмыс күшін үсынатын жүмыскерлер, яғни өзінін
жүмыска кабшеттілігін сатушылар болып табы лады і^іздің елімізде
енбек нарығын мойы ндау үш ін жүмыс күш інің әлеуметтікэкономнкатык табиғаты мен оньщ өндіріс күрал-жабдығымен косылу
одісін түбегейлі озгерту керек. Жүмыс күшіғгің өндіріс күрал-жабдығы, Экономика. У чебник//П од ред. Булатова А.С. - М.
ЬО і)еттср.
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мен косылуы нарыктык әдіспен - сатып алу-сату жолы аркылы жү зеі е
асады.
Егер жүмыс кушін-тауар десек, онда онын кұньі жайлы әңгіме
туындайды. Қазіргі кезде оның к,үны кандай және калай аньшалады ?
Шын мәнінде, жұмыс кұші күнын өмір сүру жабдыктары кажетгіліктер
қүнына тецестіруге болады, яғни жұмыскер мен онын огбасынын
өмір сүруі осы қажеттіліктер күнына пара-пар болады,
Қазіргі кезде біздін Казақстанда баска кеггтеген елдермен
салыстырығанда адамнын еңбегі төмен бағалануда. ІУІыоілы, бір
сағатгық адам еңбегі Швецарияда — 15.5, АК.Ш — 12,8, Швеция да
12,8, Франци>ща — 11,5, Италияда — 11,4, Канадада - 10,9, Японияда
- 10,3. Англияда - 7,3, Гонконгга - 1,8, Тайванда - 1,7, Онтүстік
Кореяда - 1,4, Мексикада - 0,6, Ресейде - 0,2 доллар қураиды.
Біздің есептеуімізше, Казакстан Республикасында жүмысшы мен
мешекеттік сектордағы қызметкердін бір сағат енбегі 0,4 доллар гурады.
Нарыктық катынастарға көшкенде жүмыс күшінің сапасына деіен
сүраныс өседі, сондыктан оны ц акысын көбейту кажегтілігі еріксіз
туындайды.
Қазақстан Республикасында тәжірибесінде енді ғана түргындарды
жүмыспен қамтудың нарыкты к механизмге өтуі карастырылуда.
Казіргі кезде жүмыспен камту катынастары терен дағдарысты одсынан
кещуде. Оның себебі әміршілдік экономика жағдайында жүмыспен
камту қатынастары тоталитарлық орталыктан жоспарланған еді.
Бүрынғы әміршілдік қоғам толык жүмыспен қамту міндетін жөне
түрғындардың тиііцді еңбекпен камтылуын шеше алмады.
Ал енді тиімді еңбекпен қамту дегенді калай түсінеміз.
Толык еңбекпен камту дегеніміз халык шаруашылығы көлемінде
еңбекке кабілетгі тұрғындарды жүмыс орынымен кдмтамасыз е1^_
Тиімді еңбекпен камту дегеніміз коғам қажетпліпи өте аз ен
шығынымен канағатгандыра білу.
„
.
Қазіргі нарыкл ык экономикада жүмыскерлердін оңтаилы ре р
міндетгі түрде болуы кажет, сөйтіп жүмыссыздықтын т^_ иғи М^ шү>>
сакталады. Оған тең дәрежеде арифметикалык «толык ең ш ен
.
және тым жоғары жүмыссыздыкта керіғар екендігі белгші.
жағдайда, экономикаға - сұраным инфляциясы, өндірісті
1 Н. Виноградова, А. Попов «Оплата труди в странах с развитой рыночно
экономикой». — Мысль, №12, 2000 ж., 59 бет.
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тиімділігі. сала мок аум актагы . ецбек ресурстары н бөлудің
омірімілдік тәсілі, стагфляция жопе баска ірі келецсіздіктер эсер
етелі. Екінші жағдаііда — ондірістіц еибек факторын ашык
колланбауі.інла. адам иы н олеум еп ік -экон ом и калы к кұкынын
жаппаГі бүзылуында. когітегеп жүмыссы здарды кажеттілікпен
сакгауі-а байланысты мем лекеітік каржыны келецсіз кысымдауда
жопе т.б. болып түр.
Ецбек нарығы нарык түрлерінің іпііидегі ен жетілмегені болып
табылады. Озіпін жұмыс кушін үсынатын жүмыскерлер, әдетте,
олардыц еңбегіие сүранымнын бар немес жоктығы туралы
мәліметтермен толық акиараттанбаған. Олар өзініц туратын калада
бос жүмыс орнынын барыи толык білмейді. Ал баска аймакта жүмыс
орнының болуы туралы тіпті хабарсыз. Н ар ы к жағдайында
экономик&іық енбекті ауыстыру заны жүмыс аткарады. Онын мәнісі
мынада: өзіиік экономикалык, жағдайын жаксарту үшін белсенді
жүмыс жасауы керек, ол болса түракты жетілдіруді кажет етеді
жэне бүкіл омір бойы ецбек еткен кезенде кызмет сапасы түрін
озгерткеніабзал.
Мысалы. америкапды ктар ем ірінің еңбек еткен жылдарында
жумыс орнын орташа 7,5 рет ауыстырады. Жапонияда жүмысшынын,
оелплі бір болігі өмір бойы жалдамалы еңбек етуіне қарамастан —
жүмыстарын 2,6 рет ауыстырады. Багыс Еуропада бұл көрсеткіш
Ж аію нияға карағанда жоғары, бірақ А Қ Ш -н ан төмен. Дамыған
елдердегі н ары к о зін іц өзгерм елі коғіъю ктурасы на қарай,
жүмыскерлердіц үштен екісін үнемі оқуға жібереді. Ж апонидда
мысалы, эрбір екінміі жүмысшы әйгеуір бір жерде окиды. Осы
елде сапа үйірмелері, тәж ірибемен алмасу тобы, ж аңа технология
жоне ецбек тәсілдерін игеру курстары кец тараған. Ш вецияда
еңбекке байланысты арнайы заң қабыдданған. Заң талабына сай,
әрбір жүмыскер жүмыс уакы ты ны ң есебінен кез келген курста
оқуға күкылы және ешкаңдай жалакысын жоғалтпайды. Сондықтан
да жүмыскердің оқуы мен білім дәрежесі жоғары бағаланады. Бүл
процесс —нарыкты к принципке көшетін экономика үшін қ а ж е т т і
қүбылыс. Ф инляндияда, мысалы осындай орташа мерзім кезінде
м ам ан д ы к та озгертіл ед і н ем есе х ал ы қ ш аур аш ы л ы ғы н д а
айналысатындардын. үштен бір болігі басқа жүмысқа ауысады.
Еңбек нарығындағы тепе-тендік сүраным мен үсыным көмегімен
бекітіледі. Еңбекке деген сұраным мөлшері жалақы мөлшерінен

кері пропорционалды байланыста болады. Ж алакы мөлшері
көтерілген кезінде фирмалар нарықтық тепе-тендікті сақтау
мақсатында жумыс күшіне сұранымды төмендетуі қажет, ал жалақы
мөлшері төмендегенде еңбекке сүраным артады. Жұмыс күшіие деген
үсыным нақты байланысқа іс-әрекет етеді.
Американ ғалым-әкономисі П.Самуэльсонның ойынша, коғамдағы
еңбекке деген усыным төмендегідей факторлармен аныкталады:
• түрғындардың жалпы санымен;
• ж алпы түрғындар санындағы өз бетінше түратындардың
үлесінен құралады;
• жыл немесе апта бойынша жүмысшының атқаратын орташа
сағат санымен;
• ж үмы сш ы ны ң жұмсайтын еңбегінің сапасы, саны және
біліктілігімен.

Сурет 7-2. Еңбек нарығындағы сұраным мен ұсынымныц ара
катынасы.
Графикте еңбекке деген сұраным мен ұсыным кисығы және
жалақы деңгейінің тепе-тендігі көрсетілген. «Е» нүктесінде жүмыс
күшінің сұраным малшері жұмыс күші ұсынымына тен, яш и еңбек
нарығы тепе-тендік жағдайда болады. Бүл дегеніміз барлык фирмалар
«Е» жалақысын төлеуге келіседі, себебі еңбек нарығында қажетті
мөлшерде жұмыс күшін табады және оны ң еңбекке деген төлем
қабілетгілігі сүранымы толық канағаттандырылған. Нарыктык тспетендікжағдайыңда, барлык жүмыскерлер толық еңбекнен қам гьыған
және жалақыньщ «Е» нүктесі кезінде өзінің кызмет көрсетуін үсынуға
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дайын. Сондыктан «Е» нүктесі толы к енбекпен камту жағдайын
көрсегеді. 1
Біздін экономика әкіміш лдік-әмірш ілдік жүйесінен нарыктык
тәсілге көшуі жұмыс күшін босату процесін жеделдеттіреді. Нарық
жағдайында накты жүмыс орны енді ешкімге де кепілденбейді және
енбекті жалдаудын осы түрінің күшіне енуі ш ын мәнге ие болып,
кептеген адамдардын мүдделеріне кәдімпдей эсер етеді. Осы уақытка
дейін бізде жұмыссыздыктың болмағаңдығы мойындалады және
оны біз үлкен жетістікке санадык. Кдзакстан Республикасында 1991ші жылы алғашкы рет жүмыссыздар тіркеліп, олар 4 мыңнан астам
адамды күрады, оны н ішінде 75 % -әйелдер болды. Ал, 2003-шы
жылы жүмыссыздардың арнайы тіркелген саны 499,0 мын адам
болды.
Республикада алдағы жылдары тіркелетін жүмыссыздар саны
бірнеше мыңға дейін үлғаюы мүмкін. Бүл процеске мемлекет
дайындалғаны жөн ж әне әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, оны
реттеуді үйренген дүрыс-ак. Түрғындарды еңбекпен қамтудын
мемлекеттік ретгеу механизмі күкыктык негіздегі, арнайы мекемелер
бәлімш елерін. экон ом и калы к тетіктер жүйесін ендіреді. Осы
жағдайда мемлекет әлеуметтік саясатында міндетті шараларды
жүргізуге міндетгі: әсіресе, жүмыссыздарға жәрдем телеу, бшктілікті
арттыру мен жаңа жүмыстың әлеуметтік орнын күру ж әне т.б.
Жүмыссыздык бойы нш а ақы А Қ Ш -да ж алакы ны ң 50%-ын
күрайды, Жапонияда жүмыссыздардың жас ерекшілігі мен баскада
кәрсеткішіне байланысты 3-12 айдың ж алақы сының — 60-80%
күрайды, Францияда — 1—2,5 жылдағы жалакының 42% -ын қүрап,
косымша күніне 40 ф ранк төленеді, ал 3 жыл бойы ерекш е акы
төленеді. Үлыбританшща 52 апта бойы 28,5 фунт стерлинг төлейдіЖүмыс істейтіндердің ж алақы сы нан шегеріліп, сол жиналған
сомалардан арнайы корлар құрылады.
Н арыктык экон ом и касы дам ы ған көптеген елдерде еңбек
нарғындағы әртүрлі категориядағы адамдарға, әсіресе жастарға
дифференциалды түрде қарау көзделген. Осы мақсатта жастар
арасындағы жұмыссыздықпен күресу үшін арнайы бағдарлама
жасалып, ол өмірге ендіріледі. Бұл бағдарламада кәсіпкерлердін
' Курс экономической теории. Учебное пособие. Алматы, У н и вер си тет
«Кайнар». 1994. 270-271 беттер.
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қатысуымен жастар үшін жүмыс орынын күру шараларына ерекше
о р ы н б е р іл г е н , к ә с іп к е р ж ал ақ ы н ы төлеу ш ы ғы н д ар ы н
қаржыландырмаса, мемлекет кәсіби дайындықта жүмсалатын
шығыңдарды өз мойнына алады.
Ж үм ы ссы зды к мөселесін шешуде ерекш е орынды енбек
биржалары (түрғыңдарды жүмыспен камту орталығы) алады. Енбек
биржасы — бүл түракты негізде кызмет жасайтын мекеме, мұнда
еңбекті жалдау кезінде жүмыскер мен кәсіпкер арасыңдағы делдаддык
іс-әрекет жүзеге асады. Бүрынғы КСРО-да ең сонғы еңбек биржасы
1930-шы жылы жабылып, жүмыссыздыктын көзі жойылғандығы
айтылды.
Бүгінгі қалыптаскан ©мір шындығы, барлық енбек нарығы
элементтерінің кайтадан пайда болу қажеттілігін алға тартуда.
Кдзақстанда түрғындарды жаппай жүмыспен қамту орталығы 199
ші жылы шілденін 1-нен бастап жүмыс істей бастады. Қоғамдык
қатынастары дамыған елдерде енбек биржасы алғашқыда
гуманитарлык институт ретінде пайда болып, онын максаты
жүмыссыздарға квмек көрсету еді. Уакыт өте келе бүл елдегі ен, ек
қатынастарының дамуына сай олардың міндетгері мен кызметтері
өзгерді, Соңғы жылдары ецбек биржасы енбек нарығын реттеудін
маңызды инструменті болып, жүмыспен камту саясатын жасап, әрі
оны өмірге ендірді. Мүндай биржалардын бүгінгі кездеп негізгі
қызметтері мынау болып табылады: еңбек нарығыидағы сүраным мен
үсынымды зерттей білу, жүмыссыздар санын есепке алу, ос жүмыс
орнын тіркеу, жүмысты ауыстыратын және жұмыска түрғысы келепн
адамдарға ақпарат беру, жүмыс іздеген мамандарды 01іыту^
уйымдастыру және жаңа дайындықтан өткізу, жастар арасывда *
бағдар жүмысын жүргізу, адамдарды жұмыска °РналастырУ-^
делдалдық іс аткару және жүмыссыздарға жәрдем ақы төлеу
■
/ Мемлекет кәсіпорын және үйымдар мүддесін ескере отырьш р
арқьшы еңбек нарығына эсер етеді. Еңбек биржасы ер^ н
жоддама-кәсіпкер үшін үсыныс болып табылады. е е
жүмысқа кімді аламын десе де тандау еркіне күкылы жән
кадрлар бөлімі арқылы жүмыскерді жаддауға мүмкіндіп оар.
Экономикасы дамыған елдер кәсіпорыңдар мен компанияларында
жүмыс күшін жалдау екі жағдайды ескере отырып ж үрпзіле•
— біріншіден, фирманың ағындағы түтыныстарын, онын к ^
даму стратегиясын және фирманың өз ішінде кадрларды даиындау
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мүмкінліктеріп ескеру керск;

—екіншіден, жүмыс күшінін үлттык нарығынын жағдайын ескеру
керек.

Жүмыс күшін жалдау кезінде төмендегідей госіддер колдаиылады:
—жоғарғы жэне орта оқу орындарынан мамапяарды тарту;
—жүмыспен камту (биржа) орталығы аркылы кадрларды жалдау;
— ж арнамалы қ хабарлау мен ж аппай ақпаратты к күралдар
кнмегімен кадрларды тарту;
—орналасатындарды конкурстык (бәсекелестік) негізде мүкият
тандау, сондыктан бір жүмыс орны на бірнеше орналасатындарды
тарта 6 Ltiv.
Талдау іс-әрекеті мүкият талқы ланы п, онда әртүрлі тестілерді
колдану ескеріледі.
Тестілер жүмыс оры ны на таласатын іздемпаздын лауазымды
кызметіне байланысты әртүрлі болып қүрылады. Тесті жалпы
ингеллектуатды деңгейі тексеруге, кейде әртүрлі дайыңдықдеңгейін
байкататын, жатпы және өндірістік сыипатгы көрсететін сауалдарға,
оны ң ішінде талапкердің таңдап алған мамандығы бойынш а
сүрақтарға негізделіп жасалады.
Казақстан Республикасында түрғындарды жүмыспен қамтудын
арнайы бағдарламасы жасалған. Еңбек нарығындағы жағдайды ескере
отырып, жүмыссыздарды кайтадан окыту шаралары, карастырылған,
жастар, әйелдер, мүгедектерді жүмыспен камтуға камкорлыктар
жасау көзделген. Кәсіпорындарда оларды жұмысқа алудың үлесі
белгіленген.
КАТЕГОРИЯЛАР МЕН ТЕРМ ИВДЕР
Капиталдын техникалы қ күрылымы, капиталдың органикалық
қүрылымы, енбекпен қамту саясаты, жүмыс күші, жүмыссыздык,
еңбек нарығы, еңбек биржасы, еңбек нарығын мемлекеттің ретгеуі,
Ф иллипс кисығы, ж үм ы ссы здарды ң ж әрдем ақы сы , еңбекке
сүраным, жүмыс күшіне үсыным, тоқыраудағы артық түрғындар,
ағы м дағы ар ты қ түр ғы н д ар , ж ас ы р ы н а р т ы қ тұ р ғы н д ар ,
жүмыссыздық нормасы, ж асырын жүмыссыздық, ф рикционды к
ж ү м ы с с ы зд ы к , м а у с ь ш д ы ж ү м ы с с ы з д ы қ , к ү р ы л ы м д ы к
ж ү м ы с с ы зд ы қ , т е х н о л о г и я л ы қ ж ү м ы с с ы з д ы қ , Ц И К Л Д Ы К
жұмыссыздык, жүмыссыздық деңгейі, еңбектің алмасу заңы, Оукен

заңы, жұмыс күшін жалдау.
ҮЛГІ Р Е Т ІН Д Е САБАҚ Ж О С П А РЫ
1. Ш етел экономикалы к ғылымындағы тұрғындарды еңбекпен
қамту теориясы.
2. Үдайы өндіріс жүйесіндегі казіргі еңбек нарығы.
3. Еңбек биржасы және жүмыс күшін жалдау жүйесі.
М ӘНЖ АЗБА М Е Н БАЯНДАМА ТАҚЫ РЫ ПТАРЫ
1. Қ азакстан Р еспубликасы түрғындарын еңбекпен қамту
мәселелері.
2 .Түрғындарды еңбекпен қамтуды мемлекеттікретгеу.
Ә Ң ГІМ Е Ө ТКІЗУ ГЕ Ж Ә Н Е Ө З ІН -Ө З І БАҚЫЛАУҒА
APHAJ1FAH СҮРАҚТАР
1. Ш етел экон ом и калы к ғылымындағы еңбекпен қамтудың
қандай негізгі теориялары сізге белгілі?
2. Ж үмыссыздықтың түрлерін атаныз?
іхйигрмі
3. И н ф л я ц и я н ы ң б әсен д ет у м ен ж ү м ы ссы зд ы к д ен
арасындағы шаралардың өзара қандай байланысы ар .
4. Ф иллипс қисығы нені көрсетеді?
„
•п р л ; 9
5. Э кономикалык ғылымда жүмыссыздыкты қалаи тү
6. Еңбекбиржасы немен айналысады?
7. Қ азақстан Республикасы нда енбек нарығын
реттеудің негізгі бағыттары кандай?
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СЕГІЗІНІШ ТАРАУ. ПАЙДА МЕН ӨНДІРІС
ШЫҒЫНДАР ТЕОРИЯЛАРЫ
8.1. ӨНДІРІС Ш ЫҒЫНЫ ТЕОРИЯЛАРЫ
Экономика ғылымындағы әртүрлі мектептің өкілдері (К. Маркс,
А. Маршалл, Д. М и л л ь , Д. Робинсон) шығындарды зергтеуге комакты
үлес косты. Шығыинын маркстік түжырымдамасы екі маңызды
нәрседен басталады: өндіріс шығыны және айналым шығыны.
Өндіріс шығыны өзін е ш икізат, м атериал, ж а н а р м а й ,
электроэнергия, түракты капиталды н өткізілген бөлігі
(амортизациялық) мен жүмыс күшін сатып алуға кететін шығындарды
енгізеді. Тауарды дайындауға кәсіпоры ны н жүмеаған шығындары
түрақты және өзгермелі капитал сом асы на (-c+v) тең. Айналым
шығыңдар категориясы тауарды өткізу және сатып алумен байланысты.
Бүл жағдайда К. М аркс бағанын күннан ауытку мәселесінен
караған. Ол өз ойын мынаған негіздеді: тауар бірлігінін қүнынөндіріс ш ығыны мен айналы м ш ы ғы ны қүрайды . Айналым
шығындары өндіріс процесініц айналым саласында ж алғасаты нды ғы н
көрсетеді, сөйтіп тауардың өлшем-орауын, сорттауын, тасымалдануьш
және сақталуын еңгізеді.
Батыс елдері ғал ы м -эк он ом и стер ін ің ж асаған өндіріс
шығындарының қазіргі түжырымдамасы бұл үғымды тіпті басқаша
түсіндіреді. Олар экономикалык ресурстардың барлық түрлерінің
шектеулігімен және оларды баламалы қолдану мүмкіндіктерін ескереді.
«Мәселе мынада: барлық керекті түтыныстарды қанағатгандыру
үшін ресурстар еш каш аі: жеткілікті болған емес. Осы жағдайға
катысты өНдіріс туралы мәселені қайсы бір шешу кейбір затгардан
бас тарту кажеттілігін туғызады. С ондықтанда барлы қ шығындар
балама шығындарды күрайды. Балама өндіріс шығындары басты
кедергі болып табылады ж әне олармен ф ирм а өткеру процесіндб
езінің пайдасын кебейту мүмкіндігінде үшырайды » . 1
Батыс мектебі өкілдерінің есептеуінше , өңдіріс шығындар екіге
болінеді: түракты және өзгермелі.
1 Долан Э.Дж.. Линдсей Д. Рынок. М икроэкономическая м одель/Ағылш.
Аударған В. Лукашевич жүне т.б. — С .-П б., 1992, 135 б е т ./
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Тұрақты шығындар (ТҒС) ~ бул сыртқы өндіріс факторын тікелей
қодданумен байланысты шығындар. Бүған жалгерлік ақы, жабдыктар
үшін шығын, қызметкер жалақысы, салыктөлеу, амортизациялык
төлемдер, займ бойынша пайыз және т.б. жатады. Тұракты шығындар
өндіріс көлеміне байланысты емес.
Өзгермелі шығындар (TVC) — бүл ішкі ресурстарды қолданумен
байланысты шығындар. Олар шикіза гты, материал мен жүмыс күішн
және т.б. сатып алуға кеткен ш ығындардан тұрады. згермелі
шығындар өндіріс мөлшеріне тікелей байланыста өзгереді.
Түрақты және өзгермелі шығындар сомасы өндірістің жалпы
шығынын күрайды (ТС).
ТС = ТҒС + TVC
Жаллы шығындар тауар санымен (Q) орташа шығындардын (AC)
кебейтіндісіне тен
ТС = Q x AC
Тұрақты және өзгермелі шығындардың өндірісті үлғайткандағы
ара-қатынасы графикалык түрде 8-1 суретге былай бейнеленеді.
ТС

С
/
ш
ы
ғ
ы
н
д
а
Р
О

Сурет 8-1. Шығындардын аракатынасы.

Әнімніц бірлігіж
қолданылады. Ол
көлеміне белумен аныкталады:
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Орташа өндіріс шығындары кисығы 8-2 суретте бейнеленген.

А

АС - орташа шығындар
AVC-орташа езгермелі шығьщдар

АҒС-орташа тұракты шығындар
0

------------ ----- ! г------ — -------------------- > Q
Ө ндіріс ӨНІМІ

Сурет 8-2. Шығындар қисығы.
Сондай-ақ орташа түрақты (АҒС) ж эне орташа өзгермелі (AVC)
шығындар аныкталады,
АҒС = —

AVC = ~

Q
Q
О рташ а ш ы ғы ндар ұғы м ы К .М а р к с т ы ң « К а п и т а л ында»
баяндалған. М аркс шығығідар тұрінің негізінде капиталға келетін
өндіріс бағасы мен пайданы ң орташ а мөлш ері түжырымдамасын
жісаған.
Пайданы көп алу үшін ©ндіріс көлемін есептеу қажет, ол өз
кезегінде шекті шығындарды анықтау қажетгілігін тудырады. Шекті
шығындар әрбір өндіріс бірлігін қосымша өндіру үшін қ осы м ш а
шығындарды жумсауды көрсетеді. Ш ек ті ш ы ғы ндар өндіріс
шығығщарын п бірлігімен (ТСп) ж әне өндіріс шығындар п-1 бірліп
(ТС п- 1 ) арасындағы айырмамен аныкхалады:
МС =

АТС

немесе М С = ТС„ - ТС„_
я-1.
А0
Кәсіпкерлік қызметте мынадай міндеттерге ж иірек жолығуғ^
болады: өндірісті қандай көлемге дейін дамытуға болады? Осынын
барлығьща көптеген шығындарды талап етеді. Осы шығындар өзін
ақтай ма? Олар белгілі табыс әкеле ме? Егер өндіріс өссе, шекті
шығыңдар алғашқьхда кемиді, кейін үлғаяды. Осы процес фирманын
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максималды тиімділік пүктесі өнім шығарудың максималды жене
минималды деңгейінің арасында болған жағдайда ғана жү^еге асаділ,
Егер шығарылған өнім үлғайып, бірақ сол нүктеге жетпесе, әр ір
қосымша өнім бірлігін (шекті ш ығындар) өндіру шығындары
төмендетеді. М аксималды тиімділік нүктесіне жеткеннен соң,
табыстың темендеу заңы күшіне енеді және шекті шығындар өседі.
Мысал келтірейік. А йталық, 300 м ы ң долл. шығынданғанда
1 млн. долл. табыс табута болады, ал баска тауарға бағыт бұрғанда,
сол 1 млн. долл. табысты табу ұшін ш ығындар 2 0 0 мың. долл.
өседі. Мүндай талдау ең дүрыс тиімді шешімді тандач үшш кажет.
Фирманың пайдасы максималды болғанда, өндіріс көлемін анықтау
үшін екі әдісті колданады:
1. Ж алпы өндіріс ш ығындары (ТС) абсолюттік мөлшері ме
жалпы әткерілген өнім нен (жалпы табыстын TR) түскен түсімд
салыстыру үшін пайда мына формуламен анықталады.
Pr - T R - ТС
2. Ш екті шығыңдар (M C) мен шекгі табысты (MR) салыстыру.
т '.. ^

Бүйымдар саны
Q

________ліпінтіп я т с колданылады.

Баға Р1,
теңге
түрінде

Жиынтык шы
ғындар
ТС, тенге
түрінде

Жиынтык
табыс
TR,
тенге
түрінде

Пайда
Рг,
тенге
түрінде

6

7

_

—

+35

10

20

+45

'5

15

30

20

5

-10

35

3
1

40

15

2

30

25

3

25

30

4

20

50

5

15

85

40

75

75

Кесте 8-1
Шекті
Шекті
шығын- табыс
дар МС, MR.
тенге
тенге
түрінде түрінде

+25

(Шарты: баға мөлшері мен жалпы шығындар белгілі, б
кврсеткіштерді есептеу керек)
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Казіргі нарықтык экономнкада өндіріс көлемін есептеу шекті табыс
пен шекті шығынды салыстыруды карастырады, себебі кезкелген
өндіріс көлемін улғайгу гіайданың өсуіне алып келмейді. Демек, фирма
одан барынша табыс табатындай өндіріс көлемін тандауы кажет.
Өндіріс көлемін онтайландыруды аныктаудың екі әдісі бар:
— бухгалтерлік — аналитикалык әдіс, бүл практикада жиі
қолданылады (кесте 8-1-ді караңыз);
— графикалык әдіс, теорияда колданылады, практикада сирек
кездеседі (кесте 8-3-ті қараңыз).
Тауардың екінш і бірлігін иіығарғанда ш екті шығындар, (МС)
калай анықтауға болады? Ж иынтық шығындармен (ТС) белгіленген
үшінші бағананы аламыз. Бірінші бірліктегі бүйымдардың екінші
өндіріске өткенінде = ш ығындар 1000 теңгеге есті (2500 теңге
1500 тенге = 1000 теңге). Бүл шекті ш ығындар мен ол екінші
бірліктегі бұйымдар ондірісімен ж эне т.б. байланысты дегеніміз.
Енді шекті табысты (M R ) анықтаймыз. Егер бүйымдарды өндіру
шекті аз мөлшерге ұлғайса, яғни 1 ғана бірлікке (айталык, бірінші
бірліктен екінші бірліктегі бүйымға көшкенде), онда жиынтык табыс
—(TR) бейнеленген 4-ш і бағананы табамыз. Екінш і бірліктегі
бүйымдарды шығарған кездегі жиынтык табыстың бірінші бірліктегі
ш ығарғанмен салыстырғандағы айырмасы ж иы нты қ табыс өсімін
-(T R ) береді, ол 2000 теңге тең (TR6000-TR4000).
Есептеулер корсеткендей, ондіріс кәлемінің ең пайдалылығы үш
бірліктегі колем болып табылады, онан соң шекті шығындар шекті
табыстан аса бастайды. Демек, ф ирмаға үш бірлікке дейін ондіру
пайдалыоақ, ал фирма бүл мөлшерден артық ендірмеуі тиіс.
Екінші әдіс — графикалык. Ол шекті шығындар мен шекті
табысты салыстыру негізінде күрылады. Ф ирмалар үшін бағытбағдар төмендегідей болып қалыптасады.

MR

MC
і

Шекті
Табыс

Шекті шығындар

(бұйымдар саны)

Сурет 8-3 Шекті табыс пен шекті шығындарды графикалық
бейнелеу.
1. Егер шекті габыс шекті ш ығыннан жоғары болса
бірлікке дейін болғанда) (M R >M C), онда өндірісті үлғаитуға
’
2. Егер шекгі табыс ш екті ш ығыннан кем болса ( үиы
ендіру үш бірліктен жоғары) (M R<M C) өндіріс пайдалығы ша
онда оны қысқарту керек.
„
,пРиггі
Фирманың тепе-тендік нүкгесі және максималды паи^
табыс пен шекті ш ығындар тепе-тендігі жағдаиында ^
кол жеткізіледі (сурет 8-1 қараңыз). Ф ирма осындаи аР
тм ғапу
кол жеткізгенде, онда ол өндірісті енді ұлғайтпаиды, ө
тұрақталып,
мьшандай
Батыс елдерінің экономикалык ғылым мект
р
іст,.нлап
экономикалык категорияларды «айкьш» және «аиқын еіУ* »
ыльн[
«ішкі» және «сыртқы» шығындар қолданылады.
т а~
практикасында ішкі шығындар —бұл өзіндік құн, сыр'
~ бүл басқа фирмалардан ресурстарды алуға кеткен ж?
8.2. ПАЙДА ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭВОЛЮИИЯСЫ
Әрбір дәуірдің есті өкілдерін пайда теориясы ™ лға№ ірды ж ө ,
әр д әу ір о н ы ө зін ш е ан ы к та д ы , сөи
кй,іц түсіндірУ
кезқарастарын білдіріп толыкгырды. Паиданьш ^
ғаСырларда
талпынысының алғашқылары 6oJJbI"
сырткы
мерканталистер жасаған. Олардын паиымд У
*
п а й д а
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саудада туындағаи. Тауарды шет елде жоғарғы бағамен сату аркылы,
адамдар пайда табады.
Пайда теориясына экон ом и калы к теория классмктері А . Смит
пен Д. Рикардо сүбелі үлес косты. П аііланы ң кайнар көзін олар
ондірісіен таба бЬіді. А. Смит ө з іт ц басты енбеп «Табмғатты зертеу
және халыктар байлығынын себепгері» (1776 ж) деген енбегінде
оьыай деген. «жүмысшылардың матершілға коскан күнының өзі
екі бөлшекке бөлінеді-біреуі олардын жалак.ысын голеуге, екіншісі
^ кәсіпкердің пайдасын толеуге кетеді» . 1 А. Смит гіайданы кәсіпкердін
жалдамальі жұмысшы еңбегі өнімнен шегеру ретінде карастырған.
'мит ойын оылай корытындылаған: пайда — бұл жүмысшының
телен еген еңбегі, алайда оның қорытындылары карама-кайтшыльщта
оолды. . С м ит өнім күны ны ң осы бөлігі кәсіпкерге онын
кагшталыньщ қызмет ж асағандығын «марапаттау» ретінде жүзеге
асканыы айтқан.
^ митт'ң пайданы —бул кәсіпкерге оның капиталының кызмет
жасағандығьш марапаттау идеясы, өзінің ізбасарлары тапты:
маіі .,!^ КТеҮ <<^стамдылык>>’ «күтушілік», «тәуекелділік» теориялары
кочін 0ЛЫП’ Ірақ ол теоРиялардың мәні — пайданың нағыз кайнар
козін жасыруында болды.
с п и '/ Д КаРД° кӨЗШЩ пайдаға кезқарасы н «Саяси экономия және
^ u e n f T 1 СтаУ>> Деген еңбе™
баяндаған, онда ол жалакы
дәледпеугртм
б ф біРш е кеР* каты наста болатындығын
жалакынын рыскаи' «-П ай д ан ьщ жоғарылуы немесе төмендеуі,
айтқан 2 Демек^гГ р СМесе ж оғаРЫ болуымен байланыстылығын»
өндірген косымша күнКаРД0НЬЩаЙТуынша’ пайда “ б*л жұмысшылар
карас шрып

™ ш т ы епжей-теіжейлі

күнның өзгерген түрі»з сөйтіп і п
нәтижесінің түрін бейнелеген

И Деіе“: <<Пайда к0СЬ,МШа
авансь,ланған капитал кызметі

көзі ретінде ж а л т м я п ,,
‘
ІУ1аРкс пайданьщ нағыз кайнар
жүмысшыға тол ен беген косы м ш а еңбекті
есептеген.

Антология экономической классики (в двух томах), 1 т. — М., 1993,
133 1беттер.
Антология экономической классики (в двух томах), 1 т., 'М ., 1993,
47Я -беттер.
1 Маркс К.. Энгельс Ф.. Соч., 25 т., 1~ші бол., 43 бет.
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М аркстьщ ойы бойынша, сырткы қүбылыста көрінетін нәрсе
сол-пайда айналым сапасында тауарды саткан кезде өмірге келеді.
Ш ын мәнінде пайда бүл өткерілетін қосымша кұн, бұл косымша
қүннын өзгерген түрі және ендіріс саласында жалдамалы жүмыс
күшімен жасалады.
Батыс экономистері жасаған қазіргі пайда тұжырымдамасы бүл
үғымды әртүрлі кезкараста баяндаған. Ол өндіріс факторларын (жер,
еңбек, капитал, кәсіпкерлік қызмет пен акпаратты айтамыз)
қолданған табыс ретінде карастырылады.
Американ ғалым-экономисті Пол Самуэльсон пайдаға деген бірнеше
көзқарасты атап көрсетті:
1 . пайда өндіріс факторынан алынған «шартсыз» табыс ретінде
және оны кәсіпкерлердің өзі тікелей қолданады;
2 . пайда к әсіп к е р л ік қы зм етті м арапаттау ретж де ж әне
техникалық жетіддіруді еңдіру;
3. пайда түрақсы зды қ ж ай-күйді тудырушы ретінде және
тәуекелділік үшін толем;
4. пайда монополды табыс ретінде.'
Осындай көзқарас американ жоғарғы оқу орны студенттерінің
«Экономикс» оқулығының авторлары Кэмбелл Р. Макконнелл мен
Стенли JI. Брюде қалыптасқан. «Экономический образ мышления»
оқулы ғы ны ң авторы П.Хейне былай дейді: пайданын дүрыс
анықтамасы жоқ, себебі бұл көп қырлы үғым және онын мазмүнын
«екшеп сорттау кажет, егер біз экономикалык жүйе қызметінің
механизмін түсінгіміз келсе».2
Осы әртүрлі қысқаша шолу пайданын кайнар козіне көп түрлі
көзқарастың барлығын корсетеді. Таза сандык, козқарас түрғысынан
пайданы қолға түскен шағын табыс пен жалпы шығындардың
арасындағы айырма ретінде анықтаған абзал.
Кез-келген тауар өндірушінің мақсаты барынша көп пайда табу.
Алайда нарыққа өз тауарымен шыға отырып, ол алдыменен белгілі
ақшалай қолға түсетін шағын түсімді (табыс) алуды жоспарлайды.
Тауар өндірушінін колға алатын түсімін талдай отырып, табыстын
Үш түрін бөлектеуге болады: жиынтық, орташа және шекті:
, Самуэльсон П. Экономика. —М., 1964, 653-657 беттер.
185 бе^ акконнелл К..Р., Л .Брю , Э кон ом и ка, 2 т. - М., Республика. 1993,
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а)
жиынтык табыс (TR) —белгілі тауар мөлшерін сатканда
алынатын акшалай сома. Жиынтык (жалпы) табыс тауар санын(а)
оның бағасына (р) көбейткенге тен:
77? = Q х Р
э) орташа табыс (AR) —салынатын бір тауар бірлігінен алынатын.
табыс:
AR =

77?

~Q
б)
шекті табыс (MR) — бұл косымша тауар бірлігін саткандағы
алынатын, косымша табыс. Ш екті табыс ж ы й н ты к (жалпы)
табыстын п бірлігі тауары мен ж иы нты к (жалпы) табыстын п = 1
бірлігі тауарынын арасындағы айырмаға тең:
MR

ATR
~AQ

немесе 77?,, - TR,

0

Сурет 8-4. Таза бәсеке жағдайындағы жиынтык, орташа және
шекті табыстар.
Тауар өндіруші өндіріс көлемі мынандай болғанда максимум
пайдаға қол жеткізеді, кай кезде ш екті табыс шекті шығынға тен
болған жағдайда: M C=M R.
Өндіріс факторлары бірін-бірі әзара толықтырып отырады. Бұл
кезде өндіріс көлемін кы сқартпайды ж ән е факторлардын өзара
алмасуы мүмкін. Ең карап айы м ы өндірістік функция болып
табылады, соның көмегімен тек қана екі өндіріс факторы-енбек (L)
пен капитальны (К) өзара байланысы ашылады. Бір өндіріс
факторы ны ң (L) езгеруіне қарай және басқа ф акторды ң (К)
110

«чгермсуімсн шығарылу өзгеріле бастайды.
Максималды пайдалылыктың тепе-тендігін талдау мен анықтау
V«hh жана экономикалык үғымдарды енгіземіз: жиынтык (жалпы)
внім, орташа өнім жене шекті өнім.
Жиынтық (жалпы) өнім (ТР) — бүл өнімнін жалпы саны, осы
фактордың сандық аныкталуы кезінде және баскада өзгермейтін
«ндіріс факторында өндіріледі.
Орташа өнім (АР) — бұл жиынтык өнім өзгермелі факторынын
осы фактор санының (L) колданбағанды ғына катынасы;
ТР
ЛР = ----L '
^ Шекті өнім (М Р )- бүл қосылған өнім, осы ондіріс факторының
°ір бірлігіне үлғайған кезде альшады:
UD ATP
МР = —
— немесе М Р = TR„п ~ T пR ;
AL
Белгілі уақыт кезеңінде өнімді шығарудын шартты берілуін кесте
Х- 2 түріңце көрсетеміз.
Шекті өнім еңбегінің қалай өзгеретіндігін байқастық. Белгілі
У1әндшікке дейін ол өсе түседі; онан соң төмендей бастайды. Бүнда
ІІгект' еңбек өнімділігі төмендеуінің іс-әрекеті байкалады. Онын
мән-мағьшасы мьшаДа; егер бір фактор ұлғайса, ал баска факторлар
ө ^геріссіз калады. онда өндіріс факторыны н қосымша өнімі кеми
бастайды.

Kecme 8-2

Капитал
бірлігінін
саны (К)

Еңбек
бірлігінін
саны (L)

Жиынтык
(жалпы)
©нім (ТР)

L

2
25
50
75
100
125
150
175
200

3
90
350
550
625
720
760
790

І00
100
100
100
100
100
І00
100

ill

Шскті
өнім (МР)
МР
м
4

3,6
10,4
8,0
3,0
2,0
1,8
1,6
19

Орташа

өнім (АР)
ТР

_5_
3.6
7.0
7,3
6,25
5.7
5.0
4.5
9.95

Барлык көрсеткіш тердін динамикасы н ірафикте керсетеміз, ол
үиіін ж иы нты к, орташ а ж ә н е ш екгі он ім е н б ег ін ін кисығын
гүрғызамыз.

Сурет 8-5 Жалпы (жиынтық), орташа және шекті өнім еңбегінін
кисыты.
К.Маркстың пайымдауымша, пайда — бул косымша кун. Оны
әндіріс аясында жалдамалы жұмыс күші жасайды және тауар
айналымы саласында өткеріледі.
Егер пайданы «Р» аркылы, ал өндіріс шығынын (C+V) «К»
аркылы белгілесек, онда W =c+v+m формуласы мына түрді иеленеді
W=K+P. Тауар күны енді шығындар плюс пайда косындысы ретінде
бейнеленеді. Айтпакшы «шығындар плюс пайда» термині Батыс
еддерінін «Экономикс» және «Маркетинг негіздері» оқулыктарындя
кеңінен колданылады . 1
Іауар құны К + Р формуласында ендігі жерде еңбекпен көрінетін
байланысты байкатпайды. Мұның екі болшегі де өзгертілген түрде
керсетіледі. ондіріс шығындары мен пайдасы — еңбектің емес,
авансталған капитал шығынының нәтижесі ретіғще болмак.
Пайданын, абсолютгік молшері немесе оның массасы, капиталды
колданудың табыстылық деңгейін көрсетпейді. Табыстылық деңгейі
гең кана пайда нормасында байқалады. Пайда барлық авансталған
1 Макконнелл К.Р.. Брю С.Л. Экономикс. 2 т. —Таллин, 1993, 134-135 бет.
Котлер Ф .Основы маркетинга. — М.. 1990, 365 бет.

капиталдын туындысы ретінде байкалғанды қтан. оны н нормасы
қосымша қүннын барлы к авансталған капиталға қлгынасымен
анықталады. Пайда нормасы төмендегідей формула турінде олады.
Р ' --------- 100 немесе / 3' = -— Ю0.

с+ v
. . .
Пайда нормасы паіідалылык, табыстылык, вндіріс рента елдш п
дәрежесін көрсетеді. Пайда нормасына кандай факгорлар эсер е
1). Қосымша күнныц нормасы.
Қосымша күнны ң нормасы жоғары болса, соғүрлы.ч
абсолюттік мөлшері үлкен болады демек бүд пайда нормась
сөз.
Мысал: 80c+20v+20m. Мүнда қосымш а күн мынаған тен.

ад

— 100 = 20% . Айталык, косымш а қүн нормасы 200%
80c + 20v
„
дейін кө тер іл ед і. О н д а 8 0 c + 2 0 v + 4 0 m , ал п ай д а н
=

= — °-т -1 0 0 = 40% .
80с + 20v

2). Капиталдын органикалық кұрылымы.
ППнн
Ғ ы л ы м и -т е х н и к а л ы к р е в о л ю ц и я ә с е р ім е н ка
өсуіне
қорлану, процесі оны н органикалы к қүры лымыны н • шмалы
алып барады, сейтіп өзгермелі капиталдын үлесі сс
герм елі
темендейді; ал түрақты капиталды н үлесі-үлғаиадь •
кеш Ш
капиталдың мөлш ері кем болған сайын, косымш
және пайда нормасы да солай болады.
„а г ;Пппынды
Бірдей капитал (100 акша бірлігі) бар е н квсшорьшдь
(фирманы) мысалы алып керейік.
«згермелі
Бірін ш і кәсіп оры н ды (ф ирм а) ол түракт
екіншісінде
капиталдар арасында 75c+25v катынаста бөлінеді,
^ бірінші
-80c+20v. Қ осымш а күн нормасы бірдеи болғанд
жағдайда пайда норм асы — 25% тен болады.
х 100 = 25%,
75с + 25v
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екіншісінде

20 %:

Р'

20 пі

<S0c + 2 0 v

с1 0 0 = 2 0 %

3). Капитал айиалымы.
Панда нормасьша капиталдын аііналу саны эсер етеді. Егер
кагштаі 80c+20v кезіішс капитал б
ір ай
м аш м жасаса, ипда
онда косымша
v/i^'
tinivxcc-ioiivi
...............................
"
17—
імпсм І00%
ІПП^ кезін дс
к,н иормасы
пайда норм асы 20% тең болады.
Егер
сод капитал екі айнадым ж асаса. онда пайда нормасы
!! ' 'Дьі курайды.

2

есе артып,

4). Түракты каииталды колдануды унемдеу.
кономия ore жетілген нем есе өте арзан маш ина, жабдықтарды
о л д а т жолымеи ж әне ғыдыми жаңалыктар мен енертапкыштарды
паіідаданудыц аркасында код жеткізіледі.

і і и ? т х и ^ Д Р ^ 1Ь[К БӘСҒКҒ Т Е О РИ Я С Ы , ОРТАША
АИДАНЫҢ Ж Ә НЕ Ө Н Д ІРІС БАҒАСЫ НЫ Ң КҮРЫЛУЫ
Tt'vm^ 4 L?,!KI таУарларльі °НДірстін кәсіпорьіндар (ф ирм а) әртүрлі
ті іғі
)ДЫК,аРмен жабдыкталған, сондыктан опдағы ендіріс
б ч с ег' ппРЫ Д,СН Іа^ар к¥иы біркелкі емес, әртүрлі. Сапа аралык
Нніітіеб-ік-чм1иН^ С ж екекүнлаР Унемі коғамдық. нары кты к күнға
та van хг-ігг'}',. ’ W гсцеь 1!Ръ1іп отырады. Нарықтық қүн болса, негізгі
ппоаесгін г-іп Г ™ ! ! v **1
ӨНД*Р*С жағдайымен аныкталады. Осы
жоне отіппі , ^ г Ы КӘСІИОРЬівдьі (фирма) бөлшектеу болып табылады
оның T iv in т')nrІрІ 1ШКІ салалық бәсекеге өтеп бере алмай күйресе,
оолганьг блск ' ) ^ 11501^ ^ 6 КүНЬІ °Рташа салалык күннан жоғары
kvhwо р п ц п сті-уРЬІ ШИ Туседі’ онда оны « тауарларының жеке
т‘і>арлың жеад қ ұн ы н ^ ^ п м ды ^
03,18
бәсеке
баі асына тецестіпелі
амДьік. нары кты к қүнға ж әне өндіріс
—-------------- — ,
Vала.тар Шышпдар
m
ӨНІМ
4- Р’
P (ор Өндіріс
қүны
таша
бағасы
і
100
10 m
110
10
20
-10
120
( 90c + J 0v)
11
ИХ)
20 m
120
20
20
0
120
( 80c + 2()v)
Ш

МП
( 70c + 30v)

30

m

130

30

20

120

+10

Бұл жағдайдың калай болатындығын карастырамыз.
<■ ■үш өндіріс саласьшда кызмет жасаіітын кәсіпорындардъщ
біркелкі авансталған капитал мөлшері жэне к о с ы м ш а күн н ■<
100%-ы бар, бірак олардағы капиталдын органикалык к ү р >
әргүрлі. Алайда, олардағы капиталдын әркайеысы
до‘
Өндіріс процесінің бүл жағдайында 100 о ір л ік кете ^ '
сол капиталға, бірінші саланын. кәсіпкерлері-1 , екінші
"
үшіншісі қосы мш а күнны ң 30 бірлігін алады. . )/ндлт . <
.
қосымша кұн мөлшері әртүрлі ж эне пайда н о р м а с ы д а ° - с .
бірінші сала кәсілкерін озінің капиталы н өте ыныилы Ү1 - (Ш;,іпіс
аударуға итермелейді. Бірінші саладан капшалдьш кегу'
‘ чпдын
көлемі мен тауар үсынымын кыскартуды күшеитеді ж
1 с
бағасы олардың күнынан асып кетеді, пайда нормасы <р <
Өнеркәсіптің ІІІ-ш і саласына капиталдын күиыл. J_
ш
дамуына алып барады, тауар үсынымы одарға деге“
сьша
асады, демектауарбағасы күннан төмен түседі және па ^
пм.шаРы
төмендейді. Өнеркәсіптін барлык үш саласы ндаш пл^ £
' 20%
орташа пайда нормасына теңестірілгенде (біздш м >
іе
қүрайды), кап и тал д ы н ауысуы Уа^ ТІ“^ ^ р і л м е й д і , олар
нарықтағы тауарлар олардың күнымен Т с
Л м п іп і с бағасы
өндіріс бағасы T -c + v + p орташа аркылы еткершедт
өндіріс шығыны плюс орташа пайдаға текд1р1^ ' бәсекенін
тепе-теңдік баға, онда карама-қарсы мақсатгар, мү ' ’ акпарат
әсері теңестіріледі және капиталды оте ынғаилы салу < ономИЯЛык
жойьшады. Кейде эконсш сгер м ү н «кара тесікті» космостык объекті деп агаиды. ұ
t
болып жаткан процес туралы барлык акдарат жоиы

8.4. б ә с е к е л е с т ік к ү р е с си п а т ы
Босекелестік - бүл нарык шаруашылығьша кат^^^ы станм ту
арасындағы өндірістін, жаксы жағдайы үшш, тау
мен сатып алу үшін бақталастык.
вндірүішрепін
Бәсекелестік —экономикалык күрес,
енім, жүмыс, қызмет көрсету үшін өзінін м у/ш с.р
жүмысты
дағы өзара бакталастығы ж эне олар осы енімда сатумш , жү
----- 1--------------------------------------Д- .М
Б о р и со в Е .Д ., В олков
Р ав н о в есн а я „Рігі
цен. Экономические науки, с5, 1991, 122 бет.
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орындаумен, сол бір тутынушыға ғана кызмет көрсетумен
оаііланысты. Бәсеке — тауар ондірушілердіц каниталды ыңғайлы
салу саласы ушіи, огкізу нарығы, шикізат көздері ушін озара жарысуы
жоне оір мезгілде коғамдык ондіріс иропорциясыи стихиялы реттеудің
оте әсерлі мехаішзмі.
Бусеке қоғам омірінде өте манызды орын алады. Ол әз бетінше
жүмыс атқаратындарды ынталандырады, тауар өндірушілер бәсеке
аркьыы бірін-бірі бакылауы да мүмкін. Олардын тұтынушы үшін
к\ресуі бағаның төмендеуіне, өндіріс шығынының азаюына, өнім
елпасының жаксаруына. ғылыми-техникалык прогрестін күшеюіне
адып келеді.
^ ХІХ-шы ғасырдын аяғында монополиянын пайда болуымен
оосекелестік күресте, күштеу тәсілі колданылды. Мысалы:
Хіеекелееіід, ціикізаттың, өткізу нарығын, несиесін, гтатентін алып
коіо, оағасын түсіру, жумыс күші нарығын жаулап алу. Сондай-ак

ПКС' ^

И.ЯНсП >касаУ
қодцанылады: өртқою, жарылыс жасау,
усекелесгі елтіру, шпиондық, мемлекеттік төңкеріс және

ж аиим да бәсекелестік күрестін бағалы қ тәсілі
•m\]^uHR,JlcWbl үкін монополиялы жоғарғы және монополиялы
г.
агалаРДЬі колдану жатады. Бағалық тәсілге сондай-ак
іе\іг|!тгг;1СК,ПШ,И11Л1[ИНтәал’де жэтЭДьі (әр жердегі әртүрді бағалар,
М'" " т г ,к- төмен нарықтық бағалар).
Босекелеетіктіif баға'*^
еМССТІК тәсілі де пайда болуда.
сапасынын жяна
еместік тәсіліне мыналар жатады: тауар
оте ү ікеи асспп
ДИЗайньш жак-саріумен байланыстылығы, онын
4 S S ™ Г бГ Л,ГІ ЖӘНе Са™ « « кейінгі өте жоғарғы
үшін бәсекелестік жй1рТӘСІЛДер непзшен екі тоака жіктеледі: өнім

ө

*

£ ? Г ™ б™ЫНШа

мып коюра умтылды және ол“ еКелес™ сала "«Рыіынык бір оо.іііш
« Э Д аркылы шамалан™, б^ ж эщ соГ б" ™ ™
жүэеге асадь,. Мысалы, АҚЩ-даS "!
Ы °аҚТау жольшеН
консорвеленген жүгерінің 4- ми,и
6 ҮННЫҢ Ю мыңсорты,
(горчица) 50 сорты сатылады
астам
ашылықтын
Сату ишрты бойынша бәсекелестік - м
сатып алушыларды тауарға
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үйірлендіру үшін көптеген іс-әрекеттерді колданады. Бүл бәсекелекке
жарнама, сервистік кызмет жасауы, туракты сатып алушыларға
женілдіктер карастыру жатады.
Бәкелестіктің баға еместік ерекше тәсіліне тауарды ұзақ мерзімге
және лизингіге сатуын жаткызамыз. Сонғысы өндіріс күрал
жабдығын пайдалануды көрсетеді жэне оларды (оіідіріс күрал
жабдығын) м енш ікке алудын орн ы на, яғни маш ина мен
жабдықтарды, көлік қүраддарын, өндіріске берілетінжа дыктарды
үзақ мерзімге жалгерлікке беру. Мүнын. классикалык Жсшгерліктен
айырмашылы лизинг кезіндегі өзара катынастар сатып алу сату
келісімі жағдайына құрылады.
Қазақстан Республикасындағы бәсекелестік қатынастард
дамуы көптеген меншік түрлері жүмысының әлі төмендшіпм
тежелуде және экономикадағы мопонолизациялду денгешнщ
жоғары болуымен түсіндіріледі. Бәсекелестік K,dTbIHdCTa^ ^
келешегі мемлекетсіздендіру процесімен, антимонополиялык занд P
қабы лдануы м ен бай л ан ы сты ж ән е басқаға ме^ л е^
.
бәсекелестікті колдау шараларымен, үлттык бәсеке ка ле
мемлекеттің қорғауымен жүзеге асады.
КАТЕГОРИЯЛАР МЕР ТЕРМИНДЕР

Ондіріс шығындары. айкын, айкын емес шығындар, ііп кі ж
сыртқы шығындар тұрақты шығындар, өзгермелі
жиынтық (жалпы) шығындар, балама шығындар, Ш'“1Ш
айналым шығындары, пайда, жиынтык (жалпы) та ЬІ * ‘ пчйда
абсолюттік мөлшері, пайданың салыстырмалы мөл
’
ык
нормасы, пайданың орташа
капиталдын
бәсеке,
қүрылымы, сала аралық бәсеке, өндіріс бағасы, а
одды
баға еместік бәсеке, лизинг, монополды жоғары ж
темен бағ&тар монополиялық баға.
н

о р м

а с ы

,

ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ САБАК ЖОСПАРЬІ

1. Өндіріс шығындары: мәніжәне кұрылымы.
2. Пайда: теориясы мен практикасы.
3. Орташа пайда және өндіріс бағасы.
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МӘНЖАЗБАЖ ЭН Е БАЯНДАМА ТАҚЫРЫПТАРЫ
1. Пайдаға деген теориялык. козкарастар және оның эволюдиясы.
2. Өндіріс шығындары және айналым шыгындары.
ӘҢГІМЕ ӨТКІЗУГЕ Ж ӘНЕ Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН CVPAKTAP
1. Ө ңдіріс ш ы гы н дары д е ге н ім із не? С ізге өндіріс
шығындарыныи кандай түрлері белгілі?
2. Экономикалык теориядағы әртүрлі мектеп өкіддерінщ пайдага
леген теориялык козқарастырының м ән-ж айы неде? Пайда
нормасыи калай түсінесіз?
-■>. Пайда нормасына кандай факторлар эсер етеді?
4. Пайданың орташа нормасын қалай түсінесіз және ол қалай
калыптасгщы?
5. Халык шаруашылығы әртүрлі саласыңдағы тауар құны қалайша
орташа, тепе-тендік бағаға, өндіріс бағасына айналады?
6. Бәсекснің тәсілдері мен тұрлері қандай?
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ТОҒЫЗЫНШ Ы ТАРАУ. ӨЗГЕРГЕН ПАИДА
ТҮРЛЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛАРЫ
9.1. САУДА КАПИТАЛЫ, САУДА ПАЙДАСЫ Ж а Н ^ АЙНАЛЬІМ
Ш Ы ГЫ НДАРЫ ТЕОРИЯСЫ . САУДАНЫҢ ТҮРЛЕРІ
Тауар-ақша саласында сауда капиталы мен сауда пайдасы •
капиталы мен карыз пайызы кейбір өзіндік ерекшедіктерге ие
олардын, пайда боллы сырт көзге жасырын көрінеді.
Қоғамның экономикалык даму тарикынан белпл. нәрсе сол
сауда капиталының пайда болуы күл иеленушілік дәуірд
ең ірі қоғамдық еңбек бөлісімен байланысты, яғн
m
сауданың бөлінуі және сонғысынын өз бетінше кызме с
айналуы. Сауданын әсерінен өнеркәсіп пен өнер шаруаш
‘
жаңа салалар пайда болды, бірақ өз негізінде күл иелену
Қазфгі дамьіған нарыктык тауар өндірісі жағдайһінла өнішнш
ко lire ген белігі сату үшін шоғырланады және үд
,
процесінің төрт фазасының бірлігін калыптастырлды- ө
. .
айырбастау және түтыну. Осы бірлжте ка™ ^ н „епзп кызметі
процесінің бөлінбейтін бөлігі болып табылады.
кызмет
өнеркәсіп катшталына кызмет жасауға саяды жән
ынын
өнеркәсіп капиталының енімділігін артгырадыҒ ау <
басты ролі, ол қүнның тауарын түрін акшалаи да е'
саүда
Өнеркәсіп капиталынын шенбер а й н а л ы м ы X
капиталының окшаулануы жүзеге асады., У
өнеркәсіп капиталының окшауланған бөлігі.

А _ т _____^ д ’ _____* сауда капиталынын формуласы
Өнеркәсіп капиталы шеңбер айналымының формуласы.
Қазіргі жағдайда сауда капиталынын окшаулаі^ ь*1^ ^ р Ыааардын
бар: бір жағынан қазіргі нарыктык кызметт
өнеркәсіп
маркетингтік жүйені қолдануы ж әне әсф
куруға
корпорацияларында өзінід тауар өткізетш с у
аояарды яғни
талпыныс жасауды тудырааы. Бүл үзак мерз

автомобиль, теледидар, тоназыткыш. шаңсорғыш. кір жуатын
машиналар жэне баскалар —пайдаланатыи ондіріспен аііналысатын
кәеіпорындарға тән. Ондай тауардарга тұракты кепілдіктіен сервистік
қызмет жасалуы кажет.
кінші жағынан көптеген тауар ондірушілер де, тіпті ірілерінің өзінде
пке іеи маркегинггі жузеге асыру ушін қаржылық ресурстар жетіспейді.
і ысллы, «Дженерад Моторе» фирмасы озінің автомобиддерін 18 мың
тәуелсіз делдалдардьщ көмегімен сатады. Тауар ендірушілер бір
мезгыде өндіріспен және тауарды өткерумен айналыса алмайды,
соі ілықтан делдалдарды колданады. Ірі кәсіпорынға өзінің тауарын
саудамен аиналысатындарға беру пайдалырақ болып табылады. Олар
*рықты өте жақсы біледі, кім, қайда, нені ендіретінін және кімге,
• “ Г керект‘г‘н б’леДІ- Осының барлығы айналым уакытын
k-vMi/i" еТ1П’ тауардың откерщу шығынын кысқартып, косымша
Цтныц жвне паида мвлшершін өсуіне алып келеді.
байкаладь|Ка3іРГ' Парыктык эк°номикала карама-қарсы екі тенденция
ііегічіні^й^п5ЪНіа” 'РІ- (ШеРК0СІ11 к«мпаниялары млркетингтік жүйе
откепілүі мри НӨТК,зетш саУда нүктелерін қүрады, сөйтіп өз тауарынын
екі^ш і ж-ір Ы,,ЫЛУЫІ1 бакьВ Д ұстауға тырысады;
-с івдрында

б¥рынғьиайі
р
іө
и
е
р
к
ә
с
і
п

an;и ы к,1бәс е к Ка 11ь1ц өз бе'пнше бір саласы боп қалады жөне сала
орташағакелтіред^Ос^1" ^ 01^1111 барлық жеРДегі пайДа мөлшерін
формуласы A —Т — қ^ ЬШьІСТЫ сауда капиталы козғалысының
га ^ а л у ү ш ін са ту р ч « ЧгГҮСІ.ВДІреді^ ЯҒНИ тауаРдь[ сатып алу оны
кандай?" Та van -шн-/ 1Тгллады- Сауда тй/ш сы ньщ кайыар көзі
бо;імайтындыктан\г'іх^ЫМ“І саласында косымш а қүн пайда
жасаған қосымша кү-ннын б ^ б ^ ~ ^ ҮЛ жүмысшЬіЛаРДЬІ« өнлірісте
иен сауда кәсіпкешірпі I
Р бөлігі), сауда пайдасы - бүл онеркәсіп
нэпокесі.
Расыңдағы косымша күнның қайта болу
Енді қосыміла куңнын aw
Гюліну\іеханизмінкарасгырамы^ӘСШКеР МСН саудагер аРасындағы
жвие 72(1 с менРЩ Ку б а д ш ^ ! S

‘T ulbl 900 мы»ша бірлігіне тен

ЙГ* тюК№
1
Ө нфк ^ іп ™™'cb,Kb1Ho№aMtraiJepiMuHafaHTCK

180 т
,А
Рпп (орт) - — —---------Ю
ОЛ
р
720 с + 180v
Құны 1080 мың акша бірлігіндегі тауарды тасымалдау жэне
сақтау үшін қосымша шығын мен косымша капитал талап етш п,
ол 100 мың акдіа бірлігіне тек болады. Онда барлык қоғамдык
капитал 1000 (720c+180v)+ 100 тең болады, яғни 900+100 тең,
ал барлык когамдык капиталға пайданың орташа мөдшері мынаған
теңцесгіріледі:

180m 1 П Л 0 / _
Р ’ор (орт) - 100W •

t

Осы пайданын орташа мөлшері өнеркәсіптегі кэсіпкср мен
саудагер арасындағы қосымша кұнды бөлудін жалпы критерш
келеді.
. . .
Өнеркәсіптегі кәсіпкер өндіріске 900 мын акша бірліпн салад і
және пайданы төмендегідей мөлшерде табады.
р = 9 0 0 ' 18~ = 162 мын ақша бірлігі.
100
А
ГП
Саудагер косымша (тасымалдау, сақтау үшін) 10 мың ак
бірлігін салып, төмендегідей пайда табады:
р

- ЮО' 1^0//° _ і g мын акша бірлігі.

Өнеркәсіптегі көсіпкер (енеркәсіпкер)

с а у д а г е р г е

тауард

қүнынан төмен бағаға (өндіріс бағасына) сатады, на
720с+ 180v+ 162р= 1062 мың акша бірлігше.
Саудагер тауарды сатып алушыларға бағаға еШ^
қоғамдық өндірістің бағасы бойынша сатады, накть
180 ш
/

«-«-пай

\

720c+180v+l62p+18p=1080 мын акша бірліп.

өнеркәсіптегі кәсіпкердің

пайдасы

саудагердің
пайдасы
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Егер делдші өз бетінше (фирманы ескертпеіі, онын өніміне бағаны
кнгереіін оолсц. онда кәсіпорын (фирма), бүл жағдайды имиджін
гүсіріендік деп танып, муіщаіі ар-ұяты жок делдалдардан барынша
лрылуға тырысады. Өркеішетті иарық кезіндегі субъектінің мінезкүлкыныц ережесі осындай.
Таулр айналымы гіроцесін қолдау ушін жұмсалатын шығындар
галан егіледі. оларды а й н а лы м ш ы ғы н д а р ы дейміз. Айналым
шығындарын екі түрге жіктейміз: косымша жэне таза.
осымша шығыңдарды көтерме деддалдар жүзеге асырады. Мұнда
жумсалымдардың-тауарларды жаңғыртуы, сорттау, нәрсеге салуіую, сақта\ . тасымалдау және тауардың тұтынұшыға қозғалысы,
іауар ассортиментін калыптастыру енеді.
аза шығындар сауда жұмыскерлерін сатуға, сүраным мен
ынымды ілуге, (маркетингтік кызметке), жариамаға жұмсалады.
L..... газа шығындар айналым шығындарынын 20%
ч тт.,п Ы ысалы- АҚЩ-да жьщ сайын жарнамаға 100 млрд. астам
жу\іг-'іріЖ^МСЪ\^ДЫ’ ^ үлан он жыл бұрын жарнамаға үш есе аз
" Н еді' аРИама ЖЬІЛ сайын қымбаттап барады. Мысалы,
Kont-PTvni 1ЛаСЫН^ т теледидаРДан 30 секундік ролікті бір рет
корсеіудт қүкы 2000 доллар кұрайды.'

занлагтип?!ДаҒЬІ ГсШ ШьіғЫндаР Ү(<емі сауда пайдасы есебіненжәне
Мысалы ппп ‘ІИ <'косымша ^аға тізбесінен» жабыла бермейді.
доллапғ і тен рке*:т т е п кәсіпкердің костюмді сататын бағасы 120
долларға тең ^ ӨЛШек саУлагеРДІн оған қойған сату бағасы 200
машинаны'т7?^гіиіЬІ’ Электр 'фиборыньің кәсіпкері ыдыс жуатын
бөлшек саудагеп огы v, ,

Г

Г

<еМфіс ШЬІ№ШЫ - 250
<<к-осымша бағатізбесіне» байланысты

А й н а л ^ Г ы ш НТ ИНаНЫ 375 Д0ЛЛарға еткізеді-3
гіайымдауымша косі 0рия^ын К. Маркс жасаған. Маркстын,
процесінің айналымТ з л а Т ы Г Г ШЫШНДары " б*л еНДІрІС
жүмсалымдар сонлыі^т-іи ^
жалғасуымен байланысты
енеді.
Р’СОНДЬІҚТан °™Р тауардың өндірісгік баға күрылымына

маркетинга. - ЖМ .м Ра д Г 5 Б25!& ? КеТИИГ " M j " 3 ’ 229 бет; Котлер Ф. Основы

135 бет'.
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Айналымдағы таза шығындар өндіріс процесіне ен еиді.
Сондыктан саудагер, ~ К. Маркстщ айтуынша,
«үлес (квота
және шығындар аркылы» тауарға косынды күнды косып отырааы.
Егер айналымдаға шығындар тек сауда пайдасымен жабыдып отырсл.
онда оның мөлшері енеркәсіп пайдасынан томен болар еді, ұл
нарықтың сала аралас бәсекелестік жағдайында болуы мүмкш емес.
Үйыщщстыру түріне карай сауда ішкі нарыкта көтерме және оөлшек
сауда болып бөлінеді.
. .
Көтерме сауда — бүл бір фирманын екіншісіне тауарлардық ф
партиясын сатуы. Сауда жеке өнеркәсіп кәсіпкерлері мен сауда
коммерциялыкгардьщ арасында, сондай-акмемлекетпкұйымдарымен
де жүргізіледі. Әдетте бұл дәстүрлі көтерме сауда орталыктарында
жүзеге асады: арнайы кетерме нарығывда, жәрменке, аукцион жә
тауар биржаларында-АҚШ -да 420 мыңға жуык котерме сауп<
ұйымы бар жөне ола(5 жалпы көлемі екі триллион доллардан a
сауда көлемін жүргізеді.1
й
Квтерме кызметті ұйымдастырудың жалпы үш категори
евдірушілердің көтерме қызметі,өз бетінше іс-әрекеттегі коммерциялык үйымдардын
қызметі
агент пен брокерлер арқылы көтерме кызмет.
Тәуелсіз квтерме коммерциялык үйьімдар тауарға
қүқықты иеленеді. Өндірушілердш көтерме
оларды
өндірушілер мен бөлшек сауда арасьшда делдалдар с.р д
андык
Дистрибькггерлар дейміз е ^ е ц , Амер.^
е к ш

р

у

ш

Ь

с р

д

і к

маркетингтің профессор.,. Ф.
“ >Т^ тұрлі аудандарда ез
тауар өндірушшердщ (кәсшорын, фирме) ртүр өШцрушілердш
делдалдарын (дистрибьютр) табу мөселесі тұр.
сондыктан
өнімін саты п алуға ж әне оны сатуға
’ етукажет».
«дистрибьюторға белгілі пайда мөлшерін кам
чйналысатын
АҚШ-да 12 мыңға жуык енеркәсш
20 млрд.доллардан
дистрибьюторлар бар, ал олардың аинал
ас^ ы. Р_рй Көтерме саудагерлердін
- Бөлшек сауда - бүл түтынушыға тікелеи көтерм
тауарды сатуы.
~

1 Эванс Дж.,

~~
„ _ м
Берман П. Маркетинг.
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1993. 200 бет.

Сауданың ен манызды объектілеріне аз ассортимента арнайы
магазиндер (мысалы. ерлер киімі дүкені және т.б.), сондай-ак
универсам, универмаг, кең профилді универсамдаржатады. Соңғы
агалған объекті калыпты универсамның сауда көлемі мөлшерінен
асып туселі және сатып алушыларды тамак өнімдерімен толык
канагаттандыруға арналады.
^ Сонымен қатар сауда кешендері (олар Еуропада кең тараған)
оар, cwap өздеріне универсам мен белшек қойма-магазиндерін
ендіреді.
Болшек сауда саласында магазиннен басқа әртүрлі кызмет
корсететін бөлшек кәсіпорындар да жатады: клуб, мейманхана,
асхана, шаштараз, киім тазарту мекемесі және т.б^
9.2. ҚАРЫЗ к а п и т а л ы , қ а р ы з п а й ы з ы ж ә н е
КӘСТПКЕРЛІК ТАБЫС ТЕОРИЯЛАРЫ

Қарыз капиталы —бұл өнеркәсіп капиталыньщ окшауланғаи бөлігі.
f t 13 капиталының күрылу мүмкіндігі өнеркәсіп капиталының
'^
налымымен тұсіндіріледі. Шеңбер айналымы процесінде
ж-m J Л-і ІР мезп^ е ®аРль,к уш турде бола алады: акшалай, өңдіргіш
ондыктан капиталдың белгілі белігі түрақты
кіпитігтк ҮИДе юлады ЖӘНе оқшаулануы мүмкін, сөйтіп карыз
капиталының каинар көзіне айналады
ыз капиталыньщ бірнеше қайнар көзі бар:
косымімяН^ еРк МСНЖацась,н сатьш алудаш уакыттың сай келмеуі;
колданьымайды; Л'ПШНКорлануы’ бірақ Уакытша өңдірісті улғайтуга
амортизациялық кордың жабдыктары;
амортизациялык телемдер;
жалакыны төлеуге арналған акшалар;
рента және басқалары'

Т т п т дивиденттеР» карыз пайызы,

күравдыРб^акТгапит'ш^ГеМеЛеРЛ1Ң барлығьша *аРыз капиталын
келтіру ушін
°
S n . MYMKiH
° Л "аЙДа
мүндағы А’=А+д^ЬдН
аЬ- \ ^ . я ҒаЛЫСЬі:. А_А болып бейнеленеді,
косымша қүннын езгерген

ретГ н ^ Г ^'
Ж6рДе т Ш
түрі ретінде жүзеге асады. Мүнда

1

1

(

пайданың қайнар көзі жасырын тұрде.
Қарыз капиталы (сауда капиталы сиякгы) казіргі жаппай өндіріс
жағдайында негізінен өнеркәсіп капиталына кызмет жасайды.
Өндіріс процесін үзіліссіз алға қозғалту ушін өнеркәсіп капиталы
түрақты еркін ақша қорларына мүктаж: Еркін ақша қорында болатын
киындықтар кебіне вндірілген тауарды өтқерудін ьщғаисыз
нарықтық конъюктура қиындығымен, өткізетін нарыктын
алыстығы, байланыс және көлік қүрал-сайманының жеткіліксіз
дамуы, сатып алушы төлем қабілеттілігінш жоғары емеспп,
өндірілген тауардың бәсекелестік кабілеттілігінін төмендшіпмен
және т.б. түсівдіріледі. Сондыкган өнеркөсіп көсіпкері көбіне жердеп
барлық қүрал-жабдықтарды қосуға барынша тырысады, сөитіп
өңцірістің тоқтауына жол бермейді.
Айталық: өнеркәсіппен айналысатын кәсіпкер 900 мың ак
несиеге алған, жылына 3% төлейді. Сөйтіп, өндіріске Қ¥Р
жабдығын сатып алу үшін 720 с мын акша бірлігін, ал жүмыс түр
сатып алу үшін 180v мын акша бірлігін салған, бүл кездеп косымш^
құн мөлшері т=100% болады. Сонымен ендірілген өнім күн
төмендегідей болып аныкталады:
Т=720с+ 180v+ 180ш= 1080 мьщ акша бірлігі.
Өнеркәсіп кәсіпкері өндірілген тауарды өткізген соң,
ақша бірлігі сапа карызын және плюс 3% жылдығымен ка р
•
(мынадан (900 мын акша бірлігі х 3 %): 100=27 мын
біршп)
Барлығы 927 мың адам бірлігі болады. Бүл жағдаида
кәсіпкерінде 162 мьщ ақша бірлігі калады (мүны із
қарастырдык), енді 18 мың ақша бірлігін саудагер- делд
белігі
өткеруге жасаған қызметі үшін беру кажет, ал қалған
көсіпкерлік табыс деп аталады.
.
па
180 мын акша бірлігі - (27 мын акша б.рл,п+18 мын акша
6ірліп>--35мы накш а6ірлігі
м ы н акша
180 мьщ акша бірлігі - (27 мьщ акша
бірлігі)= =35 мың акша бірлігі
(карыз
(сауда
(К^ * С>
пайызы)
пайдасы)
миіи
Демек, қарыз пайызы - бұл карыз
асадЫ. Біздін
телем. Ол тауар - капиталдын бзғасыретінд
бірлігі) бағасы
мысалымызда қарыз капиталынын (900 м н
кезі өнДіріс
27 мың ақша бірлігіне тең. Кдрыз паиызын
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:аласында жасалған қосымша күн болып габылады. Қарыз пайызы —
оүл қосымша күнныц өзгергеи түрі.
Кдрыз пайызыньщ мөлшері пайда мөлшеріне байланысты, ал ол
оолса өз кезегіңде косымша қүн мөлшеріне байланысты болмак. Қарыз
гіайызы мөлшерінің максималды шектеулігі бүл орташа пайда мөлшері
оолып табылады. Пайыздын минималды шектеулігі анықтауға
келмейді. Ол ңолге жақын деңгейге дейін жетуі мүмкін. Мүның
барлығы қарыз кагшталына сүраным мен ұсыным арқылы
лныкталалы. Бүл К. Маркс моделі болып табылады.
«Қарыз пайызы» теориясын жасаумен ағылшын экономисі Джон
ейнс те айналыскан сойтіп карыз пайызына деген озінің көзқарасын
аяндаған. Дж.Кейнс пайызды «өтімділіктен айырылғаны үшін төлем»
ретінде аныктайды онын ойынша, пайыздың негізінде ерекше
нсихологиялык көңіл күйі «өтімділікті бағалау» жатыр. Оның мәні
адамдардьщ барынша «етімділеу» байлыккд кол жетизуниетінін болуы,
яғни гезірек өткерілетін акшалай түрде болуын айтамыз. Акша
мешшккері оны өзінде үстап қалуға үмтылады, ол өтімділеу мүлікген
арь’нан а'4ЬІРылыгі қалудан бас тартуға бара бермейді). Пайыз
м р іТ ^ 113 аЙЛЫКТЫЦ. акшалай түрінен уакытша айырылғанда
1КТеР'е Іеленет'!І компенсация. Кейнстің ойынша, пайыз
лшерінш, көлемі екі факторға байланысты:
бағалауға» - тікелей пропорционалды;
аиналымдағы ақша санынан - кері пропорционалды.
молшеріменбaй!таныcтыeиecШШa,

шЛызыиьт МвЛШерІ ПаЙДЗ

nWJ . “
OHEPJIIK к а п и т а л ,
ДИВИДЕНТ ҚҮРЫЛТАЙШЬШЫҚ ПАЙДА
базасы^ын'^пр!!1СІУКЬМЬШЬЩ. өсУ*мен және оның техникалык
капитаддьщ өзі
!*епзг*кашітал үлғаяды. Ең ірі деген жеке
күрьиіысы к ә сш о р ь и ш н Т 13
металлУРгиялық жэне машина
Осыдан бапып біпи 0Л’ ПОргг’ канал және т.б. салуга жетхіліксіз.
объективті бірігуі каже-гт-61-16 ЖСКС капиталДаРЛын ірі капиталға
күрылады. БФ і н ш і а к и и о н е ^ к ^ і п ДЬІ'

кеземівде XVI-шы ғасьтда п а І Г ^
ХІХ-шыгасыРд
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ак ц и о н ер л ік коҒаМ

корлануы

байланыстьірьілды: электр жарығының ашылуы, іогген шығатын электр
двигателдерінін пайда болуы, металл бачкытудьщжпнатехнологиясы
және т.б. М еталлургиялық өнеркәсілтің, автомобиль ж әне
авиакұрылыстары қарқынды дами бастады. Зауыттар салу көптеген
каржыны талап етгі. Бірде бір жағдайы осы салаларда ез меншігіндегі
кәсіпорынды ұйымдастыра алмады. Тек акционерлік негізде ғана
күрылаалды.
. . . .
Акционерлік нысан ғана ірі және ең ірі өндірісті кұрудын неп
болып табыдды және қазіргі нарыктык шаруашылыкга шешуші роль
атқарады. Мысалы, АҚШ-де 80-шы жылдардьщ ортасында
корпорация болды және олардың үлесіне осы жылдары өндір
барлық өнімнің 90% тиді.1
Акционерлік қоғамды үйымдастыру үшін оньщ күрылта
банкке белгілі ақш а сомасы н салады. Коғамнын капи
күрылтайшылардың акция шығару жолымен қүрылады жән®
барлық коғам типтеріне байланысты алғысы келет^ ^ ерге,С‘і
яй
Қазақстан Республикасы Азаматгык Кодексінін
Ш1 а
акционерлік қо^амды бір ғана түлға күруьі мүмкін не
акционердің барлық акдиясы иеленген жағдайында тек ір
тұрэды
Акция —бүл бағалы кағаз, белгілі паіады акционер котам
салғанын куәлаңцырады. Ол иегерде акционерлік *отам
мвлшепі
дивиденд түрівде белгілі табыс алуға күқық береді. Див
кәсіпорын пайдасымен байланысты.
іт ч а„імігяпы
Батыс елдерінде акционерлік қоғамнын ірі KV P^ сондай-ак
көбінесе мол пайданы дивиденд түрінде ғана е
• пайда _
құрылтайшылық пайда түрінде алады.
кәсіпорынға
қүрылтайшыға сатылған баға акциясының сом
салынған нақты капиталдын арасындағы айырмасы.
йшылар
Мысалы: айталык, акшюнерлік «оғамға « р ы ж а ^ ы л а р
1
млн-доллар капитал салды дейік. Әркаисысь
. жь[л;шн сон
(номиналды бағасы) 10 мың акциясьі щығырьіл
•
^
больш
кәсіпорын (фирма) пайдасы 10% күраға
йяиктік пайыз табылады, яғни ербір 100 долл. Садам боиьінша банктік
5% болса, онда акция курсы мынадай болады.
’ Российский э к о н о м и ч е с к и й ж у р н ал . N s6 f 1993.
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д

100л-10%

Акция к у р с ы ----- —— = 200 долл.
5%
Демек, кәсіпорынға 1 млн.долларсалған құрылтайшылар, келесі
жьиідын басында барлық акиияларды 2 млн. долларға сатуы мүмкін.
иырмасы 1 млн. доллар қүрылтайшылық пайданы қүрайды.
КАТЕГОРИЯЛАР М ЕН ТЕРМ ИНДЕР
Сауда капиталы, сауда пайдасы, айналым шығыны, косымша
шығындар айналымы, таза шығындар айналымы, карыз капиталы,
карыз пайызы, пайыз молшері, өтімділік, кәсіпкерлік табыс,
акішонерлік қоғам, дивиденд, құрылтайшылық пайда.
ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ САБАҚ ЖОСПАРЫ
1. Сауда капиталы жэне сауда пайдасының мәні. Шығындар
аинапымы.
2. Қарыз капиталы жэне карыз пайызы. Банктік пайда.
АкционеРлік коғам және күрылтайшылык пайда.
МӘНЖАЗБА М ЕН БАЯНДАМА ТАҚЫРЫПТАРЫ
к'ілыптә^!/КСТ ІН ^еспу^ликасынДағы акционерлік қоғам: олардың
калыптасу жолы мен мәселелері.
Қазіргі нарыктық экономикадағы сауда капиталынын ролі.
ӘҢ П М Е ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР
к а п и т м ы н ы н е і^ е Ш г а в д й ,” 6 "

бөлісіне"

^

капит^ьшың мәңГме^ролінеде^ОМИКа жағдайыш1ағы ca^ a

4:КосыМш " Г „ е ™ а ш ^ Г КвЗІНеДе?
5. Карыз капиталы Kvnu
вдаР айналымы дегеніміз не?
6. Қарыз пайызы д е т е н ш н е ҚаЙНаР КӨЗІ НСДе?
аныкталады?
және оньщ мөлшері немен
8.
жолдары қаңдай?

н е?

нені
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^^атады және оны алудың

ОНЫНШ Ы ТАРАУ. РЕНТАЛАР ТЕОРИЯСЫ
Ж ЭНЕ АГРАРЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР
10.1. АГРАРЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ
М ІН І М ЕН ЕРЕКШ ЕЛІГІ
Аграрлы қатынастар эконом икалы к теория мен практикада
ең маңызды әрі күрделі мәселе болып табылады.
Аграрлы деген ұғьш латы н сөзі («agraria» — жер деген
мағынаны білдіреді). Жерді иелену және қолданумен байланысты
әлеуметтік-экономикалық қатынастарды аграрлы катынастар
деиміз.
д
Бүл қатынастардың ерекшелігінін, өзі сонда, кө інесе үл
экономикалык және табиғи факторлардың өзара іс әрекеті
,
аграрлы еңбек онімділігін артгырудағы өнеркәсіп ролінш. өсуіме
анықталады. С ондай-ак жерді игеру және жерді колданумен де
өте тығыз байланысты.
Бүкіл халыктық референдумда 1995-ші жылы
шы та^
кабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясында
делінген: «Жер жөне оның койнауы, су кездері, есімдікте
жануарлар дүниесі, баска да табиғи ресурстар мемлекет меншлшд
болады. Жер, сондай-ақ Заңда белгіленген непздеРде'
,
:
мен шектерде жеке меншікте де болуы мүмкін»
Осыңдай заңға 1995-ші жылы 2 5 -шіжелтоксанда к
Қазакстан Республикасынын «Жер туралы» занын
Онда жерді иеленудің ж өне жерді қолдан^ДЫН
ашылыК
дәйектілікпен ашылған. Алдыменен к е з келген
әрсе
субъектілерін (үжымдык немесе жекелеген) КЫЗЬІКТ
jKTepi,
ауыл шаруашылығы ө н дір ісі жағдайыньш ер
Сондықтан осы ерекшеліктерді барынша ашуымы
Ауыл шаруашылығы өндірісі өнеркәсш вндф.сшен бФша
ерекшелігі бар.
,ДЙЯ11И, же„ болып
Біріншіден, мүнда басты өндіріс күралкөЛемі ете
табылады. Ауыл шаруашылығына жар
та кұм, су
шектеулі. Одан баска жерлерді: тундра, Р
’
енеркөсіп
бассейндері, Кала жөне ауы лш к түрш ндар косьшы,
пен транспорт объектілері алады.

Екіншіден, ауыл шаруашылығына жарамды жерлер-табиғи және
экономикалык (жасанды) қүнарлылығы бойынша бөлінеді.
Үшіншіден, кәдімгі өндіріс куралдарынам: м әш и н е, ірі
қүрылыстар, жабдықтардан жердің айырмашылығы сол, ол кайта
өндіруге болмайтын өндіріс күралдары болып табылады. Егер
оған қамкорлыкпен дұрыстап қараса жақсаруы әбден мүмкін.
Тортіншіден, ауыл шаруашылығы өндірісі процесіне жердін
сапасы ғана эсер етіп коймайды, сондай-ақ табиғи факторлар —
ауа-райы, күннің ұзактығы, жауын-шашын мөлшері және
температурадағы күбылысгар да ықпал жасайды.
Бесіншіден, ауыл шаруашылығы өндірісі циклында сезондык
айырмашылық болады. Ауыл ш аураш ы лы қ ендірісіндегі:
сезондылық мәшине мен жабдықтарда қолдануға кері әсерін
гипзеді. Ауыл шаурашылык мәшинелері тек қана жерде жұмыс
істеген кезеңде ғана колданылады: сонда жылына 20 күндей,
сеялка 5-10 күндей, астық жинайтын комбайындар — 10-20
күндей, трактор паркі — 50-60 күндей ғана пайдаланылады.
ондыктан онеркәсіпке қарағанда, негізгі өндірістік мерзім
аиналымы әлде кайда жай журеді. Мүнда ескіні жөндеуге және
ж аңа ауыл ш аруаш ы лы ғы м ә ш и н е л е р ін алуға каж етті
амортизациялық кор баяу қалыптасады. Осының барлығы резервтік
және сақтандыру корының қүрылуын талап етеді. Егін болмаған
жылдары ауыл шаруашылығы өндірушілері банкке несие үшін, ал
мемлекетке субсидия үшін қол жаюына тура келеді.
тыншыдан, аграрлық катынастардың тарихы басқа жерді
к п і і а і Г ° ? ° К’ жерде ж¥мыс істеу немесе арендалық төлем)
бап лыр НҮШШЭҚЫт ө л е Уд ‘ң еРекше экономикалык маңыздылығын
оарлығын куәландырады.
болыг|)ДтаІйОЛДаНҒаНЫ ҮШ*Н төлем аРендалык төлемнің мазмүны
д и Д і „ 1 ЫЛаДЫ’ ал 0НЫЧ экономикалык кайнар көзі екі^түрі де жепгр
абсолюттік рента- Ж еР рентасының осы
кврсетеді.
Деген меншіктің экономикалык өткерілуін
34- *
'шкасы™ н Заңына сөйкес
жер учаскесінін
Жеке меншік қүқығын өткізуде»
учаскісін уакытша п 1-С° Л жерді Уакытша пайдалануға - жер
уакытша павдалану щарты негізде беруге күкылы.

І
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Мемлексі м е і і ш а ш д е и / к е р д і >акытша ііайдалануға еру
ші баптын 4-ш і пунктіне сай жүзеге асады. Ж ердін уакыт с
пайдалануға берілуі «жер учаскісінің арендалык шарты нспзшд ^
жүргізіледі. «М емлекет жүзеге асыратын жерге деген т
‘
(8 бап, 4 п.), жер салығы ретінде немесе ареңдалык төлем
алынады, ол жер учаскісінің сумен камтамасыз етілуі
орналасуы, сапасына байланысты анықталады».
Осьщ ан а р е н д а л ы к төлем (ж ер рен тасы ) м әсел есін кар
маны зды , себ еб і ол ауы л ш а р у а ш ы л ы ғы е н д ір ю і т ш
көдімгідей э с е р етеді.

10.2. РЕНТА Ж Ә Н Е О Н Ы Ң ТҮРЛЕРІ
Аграрлы қатынастар қүрылымындағы басты экономи
катьшастарға ренталык катынастарды жатқызамыз.
Ауыл шаруашылығы кәсіпкерлеріне жерді аре
отырып. жер иегері бүл үшін белгілі төлем рента
д д айда
рентасы жер иегеріне арендалык төлем түрінде тел
■
ға
арендалық төлем мен жер рентасын баламалап (тенес
жағьшаи
болмайды. Арендалык төлем рентаға карағанда санд
ң өзі
көптеу. Арендалык телемге мыналар ендь жер р
ЫНЬІН
жерде салы нған ү й -к ү р ы л ы с та р ы мен
амортизациясы, жерге жүмсалған капиталдын па
шаурашылығы жүмыскерлері жалақысыныні гр
данранға
Ж ер рентасы - ж ер У ^ с к .с ін у
, қ(>сьшша К¥Н„ЬШ
(паидаланғанға) төленетін төлем. Осы тө
есебінен
арендатор капитальшың орташа пайдасынан
пайда болады.
„
М ы н а н д а й сау ал ту ы н д ай д ы : м үндаи аР ™
болады ? Б үл с а у ал ға д и ф ф е р е н ц и а л д ы к х ә
қүры луы н ы н м ех а н и зм ін талдау а р к ы л ы

ivr ^яяяй пайда
яйсоЛю тгі рен та
болады.
_ ж әне Ц -иіі

Дифференциалдык реитаиыиf '
ц„алдык ре«та»ы»
дифференциалдык реиталар. І-ш ДИФФР
м0(|01ИМ»ялау
қүрылу себебін жерді шаруашылык объе
Р
ж ағы нан ж аксы
болып табылады. О н ы н м ә н іс і мы нада. с
.
ареНдаторлар,
ж әне орташаж ер учаскілерін пайдаланған
р е т ін д е игередіө з д е р ін ш е ж е р д і ш а р у а ш ы л ы к о ъ е к т

J3J

Сондыктан олар (арендалық келісім шеңберінде) оған басқа
кәсіпкерлердің капитал салуына жол бермейді, сөйтіп сапалық
жлғынан жақсы жэне орташа жер учаскісінен монопольды
косы м ш а пайданы табады . М ұндай монополиялық ауыл
шаруашылығын өңдеуге ж арамды ж ә н е онымен әртурлі
шаруашылықтың айналысуына жердін, шектеулігімен туындаған.
^
сы монополиялыққа байланысты ауыл шаруашылығы өніміне
оаға курылуының ерекшелігі тән болып келеді. Өнеркәсіпте бағалар
өндірістің орташа жағдайымен реттеледі. Ауыл шаруашылығында
жер ондіріс қүрал-жабдығының басты элементі болғандыктан,
оила ағалар ең нашар жер учаскісіндегі өндіріс жағдайымен
аныкталады. Жаксы жэне орташа сапалы жерлер саны шектеулі
көпгеген жерлер шел және шөлейтті аймақтарда, орман, тундра,
алшыкгы. таулы массивтер және с.с.), соғщықтан жаксыж әне
орілша учаскіден алынған өнім көлемі сұранымды жаба алмайды.
емлекет нашар (кұнарлылығы төмен) жерлерді де айналымға
косуға мәж үр. Сондыктан өндірістің қоғамдық бағасы орташа
МСНемес’ нашар жермен анықталады. Нәтижесінде жақсы және
ж ер?’часк'с'ндег‘ еңбек внімділігінің жоғары болуы кеткен
жоғяпк^к Ірліп” ®німге шаққанда нашар учаскіге қарағанда
иегетрпі
Сойтіп, косымша пайда құралады, оны жер
Лила ДИ(^ФеРенциалДьі рента түрінде иеленеді.
сапалы :?пеНЦИаЛЛЫ рентаныц кайнар көзі жақсы жэне орташа
өнімлі енйРгіУйаСК,СІНДеГ' ауыл шаРУашылығы жұмыскерлернгін
" Табылады- «акты мысалмеА I ж ене іГ ш і
?кесте 1о Т Л Г РТ аЛарЯЬ,н “даьшу механюмін карасшрамыз
а р ™
ал „ ^ НЫЗ):
таби™ кунарлылығы бойынша
™
шығыВДаРЫ біркелк, - 100
ген. Каниталды біркелкі^ь"
әрбір еңбек әіт/пгт- ^

Шар™ г¥ряс 20 тг- б |Р ,1пне
дағанда’ осы учаскіге жұмсаған

У ч а с ^ м Г а Ре „ ^ о ' Э??яеК;
үшіншісі - 6 центнепден Не

« Ч » * «рш ш , ентнеР алады, екінш ісі - 5 U.,

I шнтнер внш в н д і р і с і н і н ^ е ^ ^ Т ’ <МШаР>
плюс орташа пайда) ең жоғяпк, - ™
( енді Р1с шығындары
(орташада) ~ 24 тг. біпліг
ТГ' біРл1гіңДе, екіншісінде
еи теменгі - 20 тг. б і р л і г і ^ * ^ үшіншісінде (жаксысында)

К е ст е 1 0 - 1

I-иіі жене ІІ-ші дифференциалды ренталарньщ қүрыяу механизмі.
^
Учас- Капитал Горташа

кілер ға шығындар

3-ші
учаскіге қосымша
қаржы I

I

1пайда

I

i

Г

Әндівіс
Өндіріс

Барлык,

бағасы
1ц

ӨНДІрІС

өнімнін

ДиффеДифферен
ренте

бағасы

'

Алайда нарық бұл айьірмашьшьіктьі^иында:^ м е н ^а^шады.
сапалылықтағы барлык енім біркелкі рьшокгык ш
кталадЫі
Ол баға нашар участкі жердегі өндіріс жағдаиь
яғни 1 центнерге 30 тг. бірлігі келуі кеР®Кл
І оента - ауыл
Демек, қ^иарлығы бойыиша І-ші
^ сн ядаеы
шаурашылығы өнімі өндірісінің қоғамды
жағдайымен және
айырмашылыққа тең. Сондықтан ол нашар уч
аныкталады.
олардың ең құнарлы жердегі өндірістін
«часткісінін рынокка
Сондықтан І-ші дифференциадды рент
р
^ өн-мін өңдеу
алыс-жақын орналасуымен, ауыл шару
Пунктіие жакын
орыньшьщ алшакгъиы салдарынан тууы ^
' еЛКІ к0ғамдык«
орналаскан шаруашылыктар өз өшмдерш Р
_
0рна

капитал жұмсау аркылы жақсартумен түсіндіріледі.
Айталык, ұшінші (жаксы) жер участкісіне косымша 100 тг. бірлігі
сапасы нда капитал жұмсалды делік, ол осы участкінің
кунарлылығын және өнім түсімділігін арттыруға ықпал етеді. Егер
бірінші жүмсалған капитал I га. 6 центнер берсе, екіншісі
түсімділігін 8 центнерге дейін көтерді.
Сөйтіп, ІІ-ші дифференциалды рента 120тг. (акша) бірлігіне
тең .

Топырақтың экономикалык құнарлылығын арттыру дегеніміз —
экстенсивті жерді игерудің орынына интенсивтіліктін келуі. Бүл
үрьпшан белгілі участкіге косымша өндіріс қүрал-жабдығы мен
ең екті жүмсау аркылы жүзеге асады. Немесе оны былай түсінеміз:
жана мәшинені қолдану, өсімдіктің тұсімділігі мол сортгарын
шығару, тыңайтқыштарды кеңінен пайдалану, мәдени өсімдіктер
ауруымен күресу үшін химиялық қүралдарды қолдану, суғаратын
және кұрғататын каналдар салу.
to„^*)b,HliaH
Участкіні косымша қаржылау бірінші каржылауға
лмА*аНДа косымша пайда әкелуі мүмкін, сосын барып ол ІІ-ші
дифференциалды рентаға айналады.
і^г>г^!^НДаЛЬ!К *жллгеРлік) шарттың мерзімі біткенше арендатор
елпеп и™ Паиданьі өзі иеленеді. Арендалык қатынастары дамыған
бепген^р к™кась' көрсеткендей, үшінші учаскіні арендаға жаңадан
п-ійлчны р СР мен^ іккеР* арендалық төлемге барлық қосымша
жеп иесінрИ!л13еДІ гҮЛ кезде аРенДальіқ төлем ареңдаторға емес,
аренда
■ ондықтан жеР иесі мен арендатор арасында
болғанын ‘Г1ҮШ1Н ^ рес ^РЗДі- Арендаторлар мерзімнің үзак
салады және т п ^ Ы'
ебі олар 0СЬ1 кезде жерге косымша капитал
тырысады себебі ^ ШНЫҢжер Участкілерщ қысқа мерзімге еткізуге
Р е н ^ ее<^
кері адрін

“

НШ‘1n ateH “

Дифференциалды

күрсс жер тшмділігінің дамуына

косымша капитал ш ы ғы ш Г п ы ?™ №*****£ МерЗІМГе ада агьірьш’
жерді тиімді игеруге келепгГ үмсаудан бас тартады, бүл болса
вндірісінде ғылыми-техниЛгг Жасаиды' АУЫЛ шаруашылығы
интенсивті қолдану кезінле^т^ революцияны« жетістіктерін
ынталандырушы манызы бары™!!!
рентаяыН
Ось, кайшылыкты шешү vmiu t
Қазакстан Республикасы «Жер

туралы» Закынын 104-бабы l -пунктінде былай делінген: «Жер
участкілерінін меншіккері мен жерді колданатындар топырак
күнарлылығын қалпына келтіру жэне арттыру бағытындағы
шараларды жүргізуге міндетті».
Сондықтан да жер участкілерін арендалау шартында
арендаторлардың арендалайтын жерге қосымша капитал салуына
материалдык мүдделілігі ескерілуі қажет.
Арендалық қатынастардың өзіне тән көп жылғы тарихы ар.
Жерге жеке меншік пайда болған кезде жерге аренда туьіндаған.
Әлемдік кауымдастык елдерінде жерге аренданын непзшен екі
түрі бзр*
- капиталист, пайда табу максатындағы түрі. Бүл Англия,
Бельгия, Голландиядатараған;
.
- шаруалық, бүл түріндегі жер ұсак, шаруагердін, жәи®
отбасынын тутыну қажеттілігін қанағаттандыру үшш аренд
Бүл түрі Орта Шығыс пен Латын Америкасы елдерінде кен тар
АҚШ -да 150 млн.гектарға дейін жер арендаланады ал
фермерлердің ренталық төлемдері 20 млрд. долларға
'
Сондықтан да арендаторлар жер құнарлылығын жақ
шығындар жұмсайды.
.
.
лі
Әлем қауымдастығындағы дамыған елдердш ж рд
колдануды тиімді пайдалануы бүгін бір ауыл шару
жүмыскеріңің мүнша адамды асырай алатындығын керсеі д .
~ Белгияда — 100 адамды;
- Акглияда — 95 адамды;
АҚШ-та(да) — 80 адамды;
Голландияда —60 адамды;
Канадада —55 адамды;
" Германияда —50 адамды;
Данияда —40 адамды;
Францияда —40 адамды.
,РПттеген.
Жер рентасынын теориясын К’J ^ KC да классикалык
Дифференциалды рентанын TeJpH^ рикавд0 (1772-1823 жж.)
экономикалык теорияның өкілі Давид Рик рд няшаІ) участкідегі
ерекше үлес қосты. Ол дифференциалды рент*“
шаруашылығы
ауыл шаруашылығы өнімінін күнымен жән *
айырмадан
өнімінің жаксы Участкіде/ і кі ны аР*
ди ф ф ер ен ц и ал ды
күралатындығын жіктеп берді. Д- Рикардо
135

рента теориясын топырак-құнарлығынын төмендеу закымен
байланыстырды. Осы занға сай, жерге еңбек пен капиталдын әрбір
косывды (косымша) жумсалуы өндірілетін өнім санының төмеңдеуімен
бірге жүріп отырады.

Айталык, фермер шаруашылығында астык өндіреді. Химиялық
гынаиткыштарды колданбаған кезде бір гектардан 20 ц өнім алынды.
нді химиялык тынайткыштарды колданғанда (баска факторлар
өзгермей түрғанда) өнім әсе түседі, бірақ үшінші кезде тьщайтқышты
сал\ды үлғайтканда астық енімділігін өсуі төмендеу карқынымен
жүріп, нолге дейін жетеді.
Осыны енді мысалмен карастырайық.
Мыеал. «Қайтарымды төмендету заңы».
Кесте 10-2.
Тыцайтқыш
(молшері)
саны (кап)
Астык өнімі. ц
Әрбір участкі
гсктарынап
өнімнің өсімі

пайдалыш іьKvarra/Tbi
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РЛЬІК <<маржинализм>> теориясының өкідцері («шекті
ӨН1МДШ1К>>’ «шекті ендіріс шығыны») осы зашы

мен С Л Кпш Г ° МИКС>> оқульіғы«ы« авторлары К.Р. Макконнелл

~

’1апға
К айтары
тывмеңдету
Т м еш т заңын»T“Mt"JK
T> М"ы"деп a™
“,,,
ауыл шаруашылығы
емес
ы кезінде ж е і^ Г
деп ^ентеді.1 Жерге жеке меншіктін
жағдай
ш абсолЮт г ^ п , " ° НОПОЛИЯЛЬІК Жеке меншік те болады, осы
ауыл шаруашылығкш ■ШЬІ туғызады- ° нын пайда бояуынын себебі
«неркәсіппен салыст ЙШ капиталдың °рганикалық қүрылысынын
Rprir,r„
“~*“ ғг<шдағы тым төмен болуында.
жаеалмайт/т1^°?’ қосьшша ҚҮНбарлық авансталған капиталмен
капиталдын о п гя Г ^ ӨзгерМелі бәлілнен жасалады. Жерге катысты
икалық күрылысы бойынша (тіпті қазіргі ауыл
' МаКК° ™
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шаруашылығы механизациясы жоғарғы деңгейдегі елдерде де)
ондағы өзгермелі капиталдын үлес салмағы өнеркәсіпке карағанда
әлдекайда көп. Бүл дегеніміз өнеркәсіпке карағанда, ауыл
шаруашылығына салған әрбір капитал бірлігіне қосымша қүн кеп
өндірілгендігін білдіреді. Алаііда косымша күнның бүл белшегі
(артығы) коғамдағы салалалар арасында үлестірілмейді. жерге
моноподиялық жеке менш іктін болуына байланысты ауыл
шаруашылығында қалып калады. Қосымша күнның бүл бөлшегі
барлық участкіден алынған абсолюттік рента түрінде жер иегері
иеленеді. Ол жерді иегерлер арендаға берген болатын.
Абсолюттік рента —пайданың орташа пайдадан артык бөлігі және
ол барлык участкіде, сондай-ак жердін сапасы нашар участкісінде
де туындайды, ол жақсы жэне орташа участкіден тағыда косымша I
ші жене ІІ-ші дифференциалды ренталар алынады.
Дифференциалды және абсолютті ренталардан баска жекелеген
кейбір жер участкісінде монополиялык рентаньщ болуы мүмкш. ^ нын
пайда болуы монополиялық бағамен т ү с і н д і р і л е д і , себебі ондаи аға
кейбір сирек ауыл шаруашылығы онімдеріне белгіленеді. ысалы,
цитрустык өнімдерге және сирек кездесетін пайдалы казбаларға.
К ен ө н ер к ә с іб ін д е р ен тан ы н үш түрі болуы мүмкін.
дифференциалды, абсолютті және монополиялы. Сондаи ак
қүрылыс участкісіндегі ренталар да үш түрде болады. үндағы
айқындайтын басты фактор участкісінін орналасуы болып та ылады
Жер адамнын іс-әрекетінің онімі емес, оның кұны жоқ’ j f
табыс әкеледі, сатып алынады жэне сатылады, сондыктан
бар.
•• к
Оныңбағасықарызпайызымөлшерінетікелейтәуедшлнсге ладь.
Жер участкісі ақшаньщ сондай сомасьша сатылады, сөитш ке
.
банкке салынып өзінің иегеріне пайыз түрінде сондаи та ыс
Бүл табыс жердің рента түрінде бергеніндей болады.
Жердің бағасы мынандай формуламен аныкталады.
рента х 100 .
Жер бағасы == ^ рьв пайызы ’

Мысалы: айталык, рента = 20 мын.долл., карыз пайызы
онда жердің бағасы мынаған тең:
Жер бағасы =

20 мың долл х 100%_
4%
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5

Q0 мын долл.

Бүд жер иегеріне жерді сондай есеппен сатуға ыкпал жасайды,
сойтіп карыз пайызы мелшерінің (нормасының) 4%-ке тең
оолғанында жер иегері банкке 500 мын долл. салып, жыл сайын
' іп бурынғы жылғы табысты алады.
д ',........... г
_ 50м ы ң доллх4%
Жыллык габыс
--------- = 20 мың долл.
Казіргі жағдайда жер бағасы өсу тенденциясына ие болуда. Ол
кер рентасынын. өсуімен. жер участкісіне деген бағаның өсуімен
іVсі»ідіріледі. Осы атгілған жерлерде ерекшеленген ауыл шаруашылык
"пімлері «нлірілелі жене сирек. кездесетін пайдалы қазбалар алынады.
10.3.
АГРОБИЗНЕС ЖӘНЕ
АГРОӨНЕРКӘСІПТІК ИНТЕГРАЦИЯ
■'.ісмлеп дамыған елдер ауыл шаруашылығы өндірісінің
машшіалы сіадияға өтуіне байланысты оның енеркәсіп, транспорт,
t.пламен ж \ire т.б. интефациялык байланысы нығаятүсті.
Интеграциялык процестің аса маныздылығына бағаны ХХ-шы
іасырдыц
шы жыддарында АҚШ Ауыл шаруашылығы Минисірлігін
орыноасары Джон Дэвис берген. Ол экономикалык ғылымға алғашкы
реі жана термин «агробизнесті» ендірді, кейінірек ол жалпылама
чоиындауға ие болды.
Д Ж О Н Дэвистің ойынша, «... агробизнес барлык фермерлік
псрациянын жиыніығын кұрайды, оған фермерлік шаруашылыкты
і іамасыз ету ушін ендіріс пен өнімді бөлуді косасыз, табысты
ксимилизациялау) барынша ұлғайту мақсатымен және рынок
'■и-п\|ЫМЫН канағаттандьіРУ ұшін ауыл шаруашылығы әнімін
ои .П'„41Д^ ' сактаУ- кайта өңдеу мен белуге байланысты барлык
>|ісрсіцияларды да қосамыз».1
ж ьм Г РГгппНйЭК°Н0МИСТерІ M oH Дэвис пен Рей Голдберг 1957-ші
іеооиясһінкінИЗНеС Т¥ЖЫРЬіМЛамаеы>> кіта6ь,н шьіғарып, агробизнес
ғасыодын б О - Г ШН қалаушьілаР болды. Бұрынғы Одакта ХХ-шы
гермині пай іа ' жылдаРь,нда «аграрлы-онеркәсіптік кешен» (АӨК)
іермин, пайда болды, ол «агробизнес» термин»,е нара-пар еді.
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Агроөнеркәсіп кешені * бұл ауыл шаруашылығы енімін өндіру,
оны сактау, өндеу, түгынушыға жеткізумен айналысатын халык
шаруашылығы салаларынын жиынтығы. Сөйтіп, АӨК-ні үш саланы
өзіне ендіреді:
І"ШІ сала

— Ауыл шаруашылығына өндіріс күрал
жабдығының өндірісі;
ІІ-ші сала ~ ауыл шаруашылығы;
Ш -ші с а л а - дайын өнімді өндеу мен өткеру.

АӨК-інін калыптасу негізін агроөнеркәсіптік интеграция
қүрайды —ауыл шаруашылығында кызмет жасайтын жэне онын
өнімін түтынушыға жеткізетін, ауыл шаруашылығы процесінін
аралас-қүралас салаларын косу.
Агроөнеркәсіптік интеграция өндіргіш күштердін дамуы,
қоғамдық еибек белісінін терендеуі, маманданудын нәтижесі олып
табылады. Бүл жайлы К. Маркс былай деген: « К ап и т а л и с т
өндіріс әдісі егін-шаруашылығы мен ө н ер к әсігтн алғашкы
отбасылық одағынын алш актығын жояды, сейтш олардын
дамымаған сәби нышандарын бір-бірімен косады. онлаи ‘
ол өз кезегінде жаңа, жоғарғы синтездін млтериалдык а
шарттарын — оларды ң карам а-карсы дамыған түрле
негізінде» егін шаруашылығы мен өнеркәсіп одағын
Интеграциялык процестін сипатына жеке салалар
барынша эсер етеді - ауыл шаруашылығы кәсшор
мамандануы, осы территория шенберінде ауыл шаруа
қызмет көрсететін салалардың жиынтығы және т. .
Барлық ел масштабында және ірі аймақтарда
интеграция ауыл шаруашылығы сала аралык аи
ык
нығайтуға, агроөнеркәсіп кешенінің салалык п
70_
қалыптасуында жүзеге асады. Қазакстан Респу л
ы;

ші жьшдардьщ ортасьшда мынандай кешендер к

^

- Б аты с-Қ азакстан аграрлы -өнеркесш кешені.
шаруашылығы жөне егін шаруашылығы өні

^

өңдеуге негіздедген;
nvar.i„ кешені. ол мал
- Оңтүстік-Қазақстан а г р а р л ы -ө н е р
шаруаШылығы,
шаруашылығы, кой шаруашылығы, бау
жүзім шаруашылығы өндірісіне негізделген,
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— Солтүстік-Казақстан агрпрлы -олерхәсш ксшені, ол аса
дамымаған өнеркәсіп жеңі:і жәнс та.мак ондеуге негізделген;
- Ш ы ғы с-К азакстан аграрлы -онеркосіп кешені, ол мал
иіаруашылығы өнімін өндіру мси ои.ісуі е негізделгея.
К азахстан Республикасы аграрлы -он ер кәсіп кешенінін,
дамуына 1991-ші жылы ақпанда кабылданған «Ауыл, село және
аграрлы-өнеркәсіп кешенінің басымдықтары» туралы Заңынын
мәні зор.
Казахстан Республикасы нын ры ноктың қатынасгары, жер
и елен у мен ж ерді п ай д а л а н у д ы ң ж аң а ж үй есін е көшуі
Кдзакстандағы АӨК-індегі ескі интеграциялық байланыстарды
бүзды. Ол байланыстар жоспарлы-директивті жүйеге негізделген
еді. Казіргі уақытта рынокты сипаттағы жаңа интеграциялык
байланыстар пайда болуда.
Бұған м ы сал р етін де А қ м ол а о б л ы сы н д ағы «Цесна»
корпорациясын айтуға болады. Вертикшіьды интеграция негізінде
біріктірілген технологиялық стадиялар —астыкты сақтау, дайын
өнім өндірісін өндеу мен оны өткеруді жұзеге асыратын жүзге
жуық кәсіпоры н енеді. Осы корпорация туралы Қазакстан
Республикасы Президент! Н.Э. Назарбаев: «Цесна» корпорациясы
жана реформа Тсілабына сай туындаған», —деп айтты.
Қазакстан Республикасы Мемстатком агенттігінің мәліметі
бойынша, 17 мындай болатын жанадан пайда болған шаруашылык
(фермерлік) қожалықтары интеграцияға келуі мүмкін. Орташа
алғанда бір шаруашылык қожалығына 423 га. жер көлемі келеді
екен. Бүл олардын ірі шаруашылык екендігін керсетеді.
АКШ -да агробизнес қүрылымында 2 млн.жуык фермерлік
шаруашылык бар. Олардың ішінде: орташа жер көлемі 15,8 га —
44%, орташа жер көлемі 94,5 га —42% жэне орташа жер көлемі
440 га — 14%-ті күрайды.
Агробизнес шаруашылығынын үйымдық түрлері А КШ _ДЭ
әртүрлі. Олардың ішінде жекелеген отбасылық фермерлер,
отбасылык топтық (партнерлык, отбасылық корпорация) және
ірі акнионерлік компаниялар көбірек кездеседі. Ірі акционерлік
компаниялар — 10% отбасылык -топты к -13% жэне жекелеген
отбасылык фермерлер — 77% -ды күрайды.
АКШ -дағы отбасылык ферма — бүл жоғары механикаландырылған арнайы кәсіпорын. Олар таза ауыл шаруашылығы
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өндірісімен айналысады. Материалдык-техникалык жабдыктауды,
өндірілген өнімді өткізу мен өңдеуді өнеркәсіп ж эне тауар
компаниялары жүзеге асырады, Өнеркәсіптік өңдеу стадиясын
ауыл шаруашыдығы әнімінің 80% -дан астамы өтеді.
А Қ Ш -да ө н е р к ә с іп , сауда ж эн е ауы л ш аруаш ы лы ғы
көсіпорындарының екі жағының да интеграцияға ұмтылуы әсіресе
1972 жылғы азык-түлік дағдарысынан соң ерекше байқалды.
Өнеркәсіп пен сауда компаниялары ны ң ауыл шаруашылығы
өнімін аш ык нары қ арқылы кездейсок сатып алу тәсілі бұл
жағдайда жарамсыздығын танытты. Ол үшін түракты калыпты
үйымдық байланыстарды калыптастыру қажет болды. Өнімнін
егілген жерден сауда сөресіне жетуі технологиялык стадияның
өз ретімен —өндіру, өндеу, сактау, салып-орау, тасымалдау және
өткерілуі қатаң тәртіпті өтуі керек.
Осындай жиынтык. стадиялар өнімнің тұтынушыға жетуінің
вертикалды тізбесін қүрап, вертикалды интеграция болып аталады.
Жалпы А ӨК-іне үш сала енгенімен, американ тәжірибесі
байқатқандай, АӨК-і салаларының II және ІІІ-ш і салалары бірбірімен тығыз байланысты, себебі, тек кана осылар азык-түлік
кешенін қүрайды. АҚШ -ның агробизнес тәжірибесі көрсеткендей,
азық-түлік кешенінде вертикальды интеграция таза күйінде сирек
кездеседі. Әдетте ірі фермерлік шаруашылықтар, фирмалар мен
компаниялар бір дегенде интеграцияны ң бірнеше әдістерін
колданады . С өйтіп оларды горизонталды интеграциям ен
бірлестіреді, яғии бір типті өнімді ендіретін бірқатар фермалардың
күшін біріктіреді.
Вертикалды интеграция өндірісінің, өңдеуінің және өнімді
еткеруінің артыкшылығы сол —басқаруды жетілдіруі, рыноктағы
өткізу позициясын күшейтуі, жаңа техника мен технологияны
ендіру мүмкіндігі, дер кезіғще шикізатгы кепілдікпен қамтамасыз
етуі, өндіріс тәуелділігін азайтуы, жүмыс күшін колдануды
жетілдіруі болып табылады. Бүл болса ғы лы ми-техникалы к
прогресс қ а р қы н ы н , ең б ек ө н ім д іл ігін ің өсу к ар кы н ы н
жеделдетуге, өндіріс шығынын кысқартуға ж эне пайда көлемін
максимилизациялауға ықпал ете түседі.
Ауыл шаруашылығы капиталды ен көп жүмсайтын салалар
қатарына жатады. Жана техниканы сатып алуға байланысты
шығындар дамыған елдердегі жер бағасынын жоғары болуы
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жүмысты жаңадан бастаған фермерге күрделі тоскауылдар кояды.
Казакстан Республикасында жаңадан бастаған фермер алдындада
киындықтар аз емес.
Мысалы. Қазақстан Республикасы шаруашылық (фермерлік)
кожалықтарында жүргізілген зерттеулердің көрсетуінше, өз
тракторы, комбайны және жерге дән себу-егу техникасымен
фермерлердің 41% ғана камтамасыз етілген.
АҚШ-да дамыған фермерлік шаруашылыққа мемлекет тарапынан
колдау бар. Ол жол қүрылысы, ірі мелиоративтік күрылыстарды
салуға, электрофикациялау, телефонизациялау қүралдарын жүзеге
асырады және каржыландырады. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы
ғылымын дамытуға көптеген қаржы бөледі және оның нәтижесін
приактикаға ендіріп, топыракты корғау шараларын жүзеге асырадьт
Мемлекет фермерлердің акшалай табысын кепілденген баға
жүйесі аркылы колдайды және ол негізінен үзак мерзімге сакталған
тауарларға кен тарайды. Сондай-ак мемлекет ауыл шаруашылығы
тауарларын экспортгауды субсидиялайды. Жыл сайынғы бюджетгін,
шығындары тек кана ауыл шаруашылығы министрлігі бойынша
25-тен бастап 35 миллиард доллар арасында болып түрады.
КАТЕОРИЯЛАР МЕН ТЕРМ ИНДЕР
Жер рентасы, арендалык (жалгерлік) төлем, жерді шаруашылык
объектісі ретінде монополиялау, жерге деген жеке меншік
монополиясы, І-ш і ж әне ІІ-ш і дифференциалды ренталар,
абсолюттік рента, монополиялык рента, жер бағасы, агробизнес,
агроонеркәсіп интеграциясы, афоөнеркәсіп кешені.
ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ САБАҚ ЖОСПАРЫ
1. Рентанын, мәні мен әр түрлілігі,
2. І-щі және ІІ-ші дифференциальды ренталар.
3. Өнеркәсіптегі қүрылыс участкісінен алынатын рента.
Монополиялық рента.
4. Агробизнес және агроөнеркәсіптік интеграция.
МӘНЖАЗБА МЕН БАЯНДАМА ТАҚЫРЫПТАРЫ
1 Жерді игеру мен жерді пайдаланудың түрлері және Қазакстан
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Республикасында оны дамытудың перспективасы.
2.
Агроөнеркәсіп кешені. Қазақстан Республикадағы онын мәні.
құрылымы және дамуынын мәселелері.
ӘҢГІМЕ ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ Ә ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

1. Ауыл шаруашылығы өніміне өндірістің қоғамдык бағасы неге
жер учаскісінің ең нашарымен белгіленеді?
2. Дифференциальды рентанын пайда болуы жағдайы мен
қайнар көзін атаңыз?
3. І-ші және ІІ-ші дифференциалды ренталарның жалпы (ортак)
касиеті мен айырмашылығы кандай?
4. Абсолютгік жер рентасының пайда болу себебін. туу жағдайын
және қайнар көзін атаңыз?
5. Жердін бағасы неге иррационалды категория болып табылады?
6. Агробизнес жэне агроөнеркәсіп кешені дегеніміз не?
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ОН БІРІНШ І ТАРАУ. ҰДАЙЫ ӨНДІРІС
ТЕОРИЯСЫ
11.1. ЭКОНОМИКА ІЛІМІ КЛАССИКТЕРІНІҢ ЕҢБЕГІНДЕГІ
ҮДАЙЫ ӨНДІРІС ТЕОРИЯСЫ

Өндіріс әрдайым тоқтамауи керек. Өндірілген материадцык және
рухани игіліктер түтынылады. Адамдар өмір сүруі үшін, еңбек істеуі
үшін тағам енімдеріне, киімге, түрғын —үйге және тағы басқаларға
не болу кажет. Коғам ондірісті бір жылға ғана емес, бір айға токтатса,
онла оның жойылуы әбден мүмкін. Өндірістің ең басты міндетіне
айкындылығына, оның үздіксіздігі және түракты түрде түрленуінде.
Өндіріс процесінің коғамдыктүрі кандай болмасын ол адцыменен
узілісеіз болуы керек, яғии белгілі бір сатылары кезенмен кайталанып
және кайта қайталанып жүріп отыруы қажет. Өндіріс процесінін,
'Үракіы кайталануы және үзіліссіз жаңғыруы үдайы өндіріс деп
аталады (сурет 11-1 қараңыз).

Сурет 11-1. Ұдайы өндіріс процесінің қүрамдас бөлігі
\дайы өндірісті екі типке бөліп карайды: жай жоііе үлғаймалы.
Өндіріс процесінін колемі мен ауқымынын үзілісеіз өзгермеген күйде
жаналануын жай үдайы өндіріс дейміз. Өндіріс процесінін көлемі
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мен масштабының еселене үзіяіссіз кайталануы жэне жаңғыруын
улғаймалы үдайы өндіріс дейміз.
Жай үдайы өндірісте өндіріс нәтижесінде алынған косымша қүн
өндірущінің өзіндік түтынуына жумсадады. Егер коғам жай үдайы
өндіріс шеңберінен шыға алмайтын күйде болса, онда ол өзінің
болашағын «жеп қояды». Демек, оның заттық негізі ~ алдынғы
Шкдце жиналған үлттык байлыкты жояды.
Үлғаймалы үдайы өндірісте қосымша күнның бір бөлшегі тағы
Да қажет ендіріс күрал-жабдығы мен жүмыс күшін сатып алуға
жумсалады.
Алғашқы рет қоғамдық үдайы өндірісті талдау негізін XVIII-ші
ғасырдьщ ортасында физиократтар мектебі («физио» — табиғат,
«кратос» —өкімет деген грек сөздерінен түрады) жүзеге асырды.
Оның басты өкілі француз экономисі Франсуа Кенэ (1694-1774
ж ж ) болды жэне осы туралы ол өзінін белгілі «Экономикалык
кесте» (1758 ж.) еңбегінде баяндады. Мүнда жай коғамдық үдайы
өндірістщ жиынтык өнімі белгілі күнмен коғамда калай белінетіңдегі
керсетілген. Франсуа Кенэ коғамдағы үдайы өндіріс байланысьгның
түл түлғасын жасады. Ол үдайы өндіріс терминін дүние әкелді.
Қоғамдық үдайы өндірісті барынша терен әрі жан-жақгы талдауды
К. Маркс жүзеге асырып жэне оны «Капиталдын» екінші томында
баяндады. К. Маркс қоғамдык өндірістің екі бөлімшесінің
эрасындағы пропорционалдыкты камтамасыз ететін жай және
үлғаймады үдайы өндіріс мәселесін шешетін механизмді ашты.
Қоғамдық үдайы өндіріс мәселесіне ағылшын экономисі Джон
Мейнрад Кейнс белгілі дәрежеде мән берді. Өзінің терендігімен,
ауқымдылығымен дараланған 1929-1933 жылдардағы әлемдік
экономикалық дағдарыстан соң, Дж. Кейнс үлғаймалы өндіріс
процесінің бүзылу себептерін ашуға тшіпынды. Ол экономикалык
дағдарыстың басты себебі түрғындардьщ төлем кабілетіне
сүранымның төмендеуі деп есептеді.
Кейнстік теорияны жалғастырушылардың бірі - ағылшын
экономисі Джон Робинсон болып табылады. Оньщ есегттеуінше,
үдайы ондіріс процесінің бүзылуы сүранымнын артта кадуымен
болады, ад од қоғамдағы табыстың дүрыс белінбеуінен гуындайды.
Демек, әнгіме не жайлы болып отыр? Ендеше, осы мәселені
шешіп көрелік.
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11.2. ҚОҒАМДЫҚ ҰДАЙЫ Ө Н ДІРІСТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
ЖӘНЕ ПРОПОРЦИЯСЫ
Коіамдык өндіріс дәстүрлі түрде тек кана материалдық ұдайы
өндіріс саласын және оиыц екі бөлімшесін қамтиды:
1. өндіріс күрал-жабдығының өндірісі;
2. тұтыну заттарының ондірісі.
Бірінші бөлімше ондіргіш күштердің заттык факторын үдайы
ендірсе, екіншісі — адам үшін түтыну заттарын үдайы өндіреді.
ам коғамның басты өндіргіш күші. Жалпы алғанда жиынтык
коғамдық өнім үдайы өндіріледі, себебі ол айналым саласында
өткеріледі. Жоғарыда атап өткеніміздей, үдайы өндіріс жәй және
үлғаймалы болады. Жәй үдайы өндірісте өндіріс процесі бүрынғы
өзгермеген ауқымда кайталанады және жацғырады. Бүл жағдайда
арлык косымша онім озіндік түтынуға жүмсалады. Үлғаймалы үдайы
өидірісте ондіріс процесі кобейген молшерде кайталанады және
жаңғырады. Бүл жағдайда қосымша өнімнің бір болігі ондірісті
ұлғаитуға жүмсалса, келесі белігі —түтынуға жүмсалады.
оғамдық өнімді үлғаймал ы аукымда еселеп өндіруді қамтамасыз
^
Ш,н’ ӨНЯірЮ ^ Р ^ Д ^ ы н өндірудін ауқымды қарқыны өндіріс
у іт и !!ІІРЫНЫНгЖӘНС Де с°ндай-ақ түтыну заттарын үдайы өндіру
„п^ аЖет' ^ТЬШУзаттарын үдайы өндіру түрғындар санының
шьінан калмаі аны дүрыс. Ол үшін жыл сайын қосымша
точг.,н а е ӨНД1Р|С күралдары талап етіледі. Сөйтіп ол тек ескірген,
өнліпіг
күралдарын ауысгыру үшін ғана емес, оның бір белшегі
өндіріс аухымын үлғайтуға жұмсалады.

өғимнің^ткепі^01 ,Трақтьі түрде жаиғыруы үшін, ондағы қоғамдык
натуралды туппрп'И камтамасыз етУкерек, яғни онын қүндық және
үдайы вндірісте о с ы 'б ^ ^ ГюлшектеРш °Рньша келтіру қажет. Жәй
керек үлғчймт гт^
лціектеР сол өз мөлшерінде қаллына келтірілуі
Ү ш і н ^ е Г б Г С лГ р ~ ' РЮІе " КеЛеНгеН
°Л
кана кокмай, сонымен бһ>ге ‘о л ап Т ™
Пр0П0рцияны сақтаП
тал ап етіледі
^рд ы ң ш ш пропорциясыньщ сақгалуы

ШарТГарЫ

болып табылады. Біріншіден жәй^СТаудың негш жәй ҮДайы өнДФ10
бірінші белімшедегі енліпігтг^
1өңдіріс мынаны байкзтады:
н өнім екі бөлімшедегі өндіріс

:а
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құралдарына кеткен шығындарды калпына келтіруі керек:
I (с + v + ш ) = Іс + ІІс
Екіншіден, екінші бөлімшенің өнімі екі бөлімшедегі жаңадан
күрылған қүнға тең:
II(c + v + m ) = I(v + m )+ II(v +
Үшіншіден, бірінші бөлімшенің жаңадан қүрылған қүны екінші
бөлімшенің қалпына келтіру қорына тен болуы керек:
I (v + m )= I I c .
Үлғаймалы үдайы өндіріс кезіндегі өткерілу шарттары.
Біріншіден, бірінші бөлімшенің өнімі екі бөлімшедегі ендіріс
кұралына кеткен шығындардан көп болуы керек:
I (c + v + m )> Ic + IIc.
Екіншіден, екінші бөлімшенің өнімі екі бөлімшедегі жаңадан
күрылған кұннан аз болуы керек:

II (с + v + m) < I (v + т ) + II
Үшіншіден, бірінші бөлімшенің жаңадан кұрылған күны екінші
бөлімшенің қалпына келтіру қорынан кеп болуы керек:

I(v + m)>IIc.
Тек осы шарттарды жүзеге асырғанда ғана ұлғаймалы ұдайы
өндіріс болуы мүмкін. Осыдан байқалатыны: үлғаймалы үдайы
өндірісті жүзеге асыру үшін белгілі арақатынас пен пропорцияны
сақтау талап етіледі.
Осыдан мынандай қорытынды жасаймыз:
а) екінші бөлімшенің үлғая дамуы бірінші бөлімшеге байланысты;
ә) қоғамдық өнімнің өткерілуі тек өзара бөлімшелердің және
олардьщ өз іхшндегі белгілі пропордиялардын болуымен ғана мүмкін;
б) пропорциялардың бүзылуы қоғамдық өнімнің өткерілуін
киындата түседі және артық өндіру экономикалык дағдарысқа
соқтырады.
Қоғамдық үдайы ендірістің бірінші және екінші бөлімшелері
арасындағы пропорциялар экономиканьщ дамуы үшін аса маңызды
орын алады.
Бірінші бөлімшенің — артығымен өсу экономикалык заны —
бар екендігін айтқанымыз жөн. Өндіріс күрал-жабдығын өзара
өндірудің икемді оптималды сипатта болуы түтыну заттарын
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өндіруге. яғни екінші бөлімше оніміне нүқсан келтірмеуі керек.
Әйтпесе бүл түрғындардың өмір сүру деңгейін төмендетуге алып
келеді. Бүл күбылыс әкімшіддік-өміршілдік экономика жағдайында
бай калган, сөйтіп бүл зацды дәлелденбсген кағидаға айналдырды.
Сондыктанда когамдык өндірістің бірінші бөлімшесінің дамуына үлкен
көлемде күрделі қаржы жүмсалғанд ы ктан, екінші бөлімшеге
жүмсалатын күрделі қаржы үлееі жаіілап азая бастайды. II бөлімшеге
денеаулык сактау. мәдениет жоне адамның өмір сүруін қамтамасыз
ететін баскдда маңызды салалар жатады.
Дамыған елдерде II дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдары
инвестициялық салада коғамдық үдайы өндірістің екінші бөлімшесінін
пайдасына тиімді айтарлықгай озгерістер бодды. Ол өзгерістер барлык
әлеуметтік инфрақүрылымдарды —сауда, мәдениет, түрмыс, түрғынүй. байланыс, спорт т.б. әр түрлі қүрылыс объектілерін салуға, яғни
'іүгыну кешені объектісінің пайдасына шешідді.
Бүл ҒТП каркынының арқасында жүзеге асып, ресурсты сақтау
негізінде шикізат, материал, электроэнергия әндірісінің шығыңдарын
қыскартты. Кешенді механизациялау мен автоматизациялау
материалдык өндіріс сшіасынан еңбек ресурстарын босатып, оларды
эдамға кызмет жасау үшін бағьптады. Нәтижесінде ХХ-шы ғасырдын
екінші жартысында барлық дамыған елдердің түрғындарынын омір
сүру деңгейлерінің көтерілгендігі байкалды.
Бүгінгі коғамдык опдіріс тек кана материалдык өндірісті (I жэне II
бөлімшелер) қамтьш коймай, материалдык емес саланы, ІІІ-ші бөлімшені
қүрайгын магериалдық емес игілік пен қызмет көрсету өіщірісін және
коғамдык өидірістің IV бөлімшесін қурайтын — соғыс экономика
салаларыи камтиды.
I,
II, III және IV-uii бөлімшелердің арасындағы баланстылык
гіропорциясын аныктаған кезде мынаны ескерген жөн: III жэне IVші бөлімшелер материалдық игіліктерді ондірмейді, тек IV бөлімшеде
(соғыс экономнкасы) кейбір озгерістер болады. Бүл IV-ші бөлімшеде
өндіріс конверсияланғанда, яғни азаматтық онім өндіруге кошкенін
айтамыз. Мынандай түжырым жасауға болады: III мен IV-ші
бөлімшенің толығуы жэне осы бөлімшелердің түтыну сүранымынын
тауармен қамтамасыз етілуінің материалдык қайнар көзі қоғамдык
өнім болып табылады. Бүл қоғамдық өнім I және ІІ-ш і болімше
Сііласынын коғамдык ондірісінде күрылады. Видяпина В.И. мен
Ж\ранлева Г.П. түжырымдауы бойынша, дамыған материалдык емес
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сала сипатынын, болуы жэне соғыс экономикасы еаласы I жэне IIші бөлімшенің көлемі мен құрылымын өзгертеді.1 Шартты мыеалмен көрсетейік:
I (c+ v+ m ) = 400с + 200v + 100v 1
I 1400.
II (c + v+m ) = 300c + 200v + 200m j
ІІІ-ші жэне IV-ші белімшенің жалпы сомасы 600 құраса, онда
бұл белімшелер былай болады:
III (c + v+m ) = 200c + 150v + 50m )

600.

IV (c+ v+ m ) - 100c + 50v + 50m j
Барлығы: 2000.
Барлығы I (I+II) + K III+ IV ) = 2000.
Бүл берілген мәліметтен бірінші бөлімше өнімін қаншылыкты
өндіруге болатындығын аныктаймыз:
I (c+ v+ m ) = Іс + ІІс + ПІс + IVc
II (c+ v+ m ) = I (v + m) + II (v + m) + III (v+m ) + IV (v+m )
Егер lie + I lie + IVc, яғни 300c + 200c + 100c = 600,
онда I (c+ v + m ) = 400c + 300v + 300m = 1000,
I (v+m ) + II (v+m ) + III (v+m ) + IV (v+ m ) = 1400,
600 + 700 + 200 + 100 + 1600,
II (c+ v+ m ) = 300c + 400v + 300m = 1000
I(v+m ) = lie + IIIc + IVc.
Қоғамдык өндірістін күрделенген құрылымын ескере отырып,
ұдайы өндіріс шартгары өзгереді:
I (400c + 300v+300m ) = 1000
II (300c+400v+300m ) == 1000
І-ші және ІІ-ші белімшелер арасындағы негізгі функционалдык
тәуедділік былай болады:
I (v+m ) > lie.
1 Общая экономическая теория (Политэкономия). Учебник / Под редакций
Видяпина В.И., Журавлевой Г.П. — М ., 1995, с. 358.
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Демек, қоғамдык өндіріс күрылымы үдайы өндірістің карқыны
мен аукымына кысым жасайды. Тек соғыс-енеркәсіп кешенінің
кәдімгідей кысқаруы маңызды макропропорцияның калыпты жолға
түсуіне мүмкіндік жасайды.
11.3. ҮЛҒАЙМАЛЬТ ҰДАЙЫ ӨНДІРІСТІҢ ТИПІ МЕН
КӨРСЕТКІШ ТЕРІ
Жай жене үдғаішалы үдайы өндірісті карастыра отырып мынаны
байқаймыз: экономиканын кез-келген түрінде үлғаймалы үдайы
ондіріс процесі артығырак. кездеседі. Мүнда ондіріс үлкен ауқымда
және сапалық жаца түрде түракты жаңара түседі. Үлғаймалы үдайы
ондіріс екі типте болады: экстенсивті және интенсивті. Экстенсивті
үлғаймалы үдайы ондіріс бүрыиғы техникалық негіздегі ондіріске
косымша енбек пен материалдық —заттай ресурстарды қосу арқылы
жүзеге асады, бірак жүмыскерлердің біліктілік деңгейі бүрынғыша
калады.
Өндіріс аукымын қаркындату жүмыс істейтіндер санының өсу,
жүмыс күшін үлғашу, жаңа жерді мгеру есебінен жүзеге асады және
косымша шикізат пен материалды колдануды кажет етеді. Бүл үдайы
ондірістің корды сыйымдау және ресурсты сыйымдау түрі болып
табылады. Ол қоғамдағы ресурстардың шектеулігін үнемі алдыңға
тартады, сондыктан оны колданудың келешегі жок десе болады.
Үлғаймалы үдайы өндірістін интенсивті түрі принципті түрғыдан
мүлде озгеше болмақ. Экстенсивтіге қарағанда, интенсивті түрінде
ондіріс оте тиімдірек, техникалық жағынан жетілген өндіріс күралжабдығымен және кәдімгедей білікті кадрларды қолдану арқасында
жүзеге асады. Бүл кезде ондіріс көлемінің өсуі ресурстың үлғайуын
талап етпейді.
Нақты өмірде интенсивті және экстенсивті факторлар бірін-бірі
толықтыра отырып үнемі белгілі үйлестікте болады.
Интенсивті үлғаймалы үдайы ондірісте өте онімде техника мен
технология қолданылады, сондыктан жүмыс күшіне деген тұтыныс
кысқарады, бірақ оның біліктілік денгейі мен сапасына талап күшейеді.
АКДІ-да жеке кәсілорындардың жүмыскерлер біліктілігін көтеру
мен окытуға жыл сайынғы шығыны 30 млрд. долл. асады және бүл
жокарғы білімге кететін барлық федеріілдық шығындармен пара
пар. Нәтижесінде аз-ақ жүмысшылармен өскен өнімді артығырак
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өндіру жүзеге асады.
¥дайы өндірістің интенсивті жолы жүмыс күшінің бір бөлігін
босатады, сөйтіп олар халық шаруашылығының басқа саласында
қолданыс табады.
Сондықтан да үдайы өндірістің интенсивті жолы тауар мен
қызмет көрсету өндірісі саласының жэне материалдык емес игіліктер
(білім, денсаулық сақтау, мәдениет және т.б.) саласынын ашылуына
кең мүмкіндіктер жасайды. Қоғамдық ендірісті интенсификациялау
материалдык ендіріс пен қызмет көрсету саласымен шектелмей.
сонымен катар материалдык емес игіліктер мен кызмет көрсету
саласын да қамтиды. Бір сөзбен айтар болсақ, интенсификация кең
мағынада кешенді сипатқа ие болады және қоғамдык үдайы
өндірістің барлық фазаларына: өндіріс, бөліс, айырбас, түтыныска
таратьшады.
Интенсификацияның ірі резервтері — өндірістік түтыну және
өвдірістік емес сала мен түрмыста ресурстарды үпемдеу болмақ. Үдайы
өндірістің интенсивті типы көптеген түрлер мен бағыттарда жүзеге
асады. Оларды қамтамасыз ету үшін мыналар кажет:
— техниканы жаңалау мен өндірісті модернизациялау;
— ресурстарды дүрыс қолдану және үнемдеу;
— өндірістің салалық курылымындағы прогрессивтік козғалыстар;
— кадр біліктілігін көтеру және оны үнемдеу;
— еңбек тәртіптілігін күшейту, еңбекке мотивацияны күшейту;
— табиғатты қорғау шаралары;
— басқаруды жетілдіру;
— сырткы экономикалык байланыстарды рационализациялау;
— өндірісті гуманизациялауды кетеру.
Өндірісті гуманизациялау —бүл адамның қоғамдық табиғатына
сай, материалды-заттық және үйымдық-экономикалық жағдайын
жасау, яғни өндірісте адамға калыпты жағдайды жасау:
— ауыр кол еңбегі мен біліксіз еңбекті ауыстыру үшін жағдай
жасау;
— еңбектің бірыңғайлығын жойып, оны ауыстыру үшін жағдай
жасау;
— тау-кен, —металлургия, —химия өңцірістерінде еңбек жағдайын
жақсарту;
— адам игілігі және оның денсаулығын сақтау үшін прогрессивті
техника мен технологияны жасау;
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— түлғанын озіи-озі көрсетуі мен озін-озі бекіту үшін өндірісте
жағдай жасау.
Ингенсификаиияныц томендегідей гүрлері бар:
1. ресурсты сактаушы, мүі іда бір өі іім бірлігіне шығынды үнемдеу
аркылы жүзеге асады, сойтіп ол мына бағыттарды қамтиды:
—еңбекті сақтау;
—материалды сактау;
—энергияны сактау;
—корды сактау;
—табиғагты сактау.
2. ресурсты сыйымдылау, мүнда бір өнім бірлігіне шығынды
аргтыру байкалады.
3. бейтарап түрде, мүнда ш ы ғы нны ң өсуі өн ім н ің өсу
карқынымен бірдей болады.
11.4. КОҒАМДЫК ҮДАЙЫ ӨНДІРІС ТИІМДІЛІГІНІҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОРСЕТКІШТЕРІ

Экономикалык тиімділік —адаммың кайрат-қуатының ен басты
мәеелесі. Тиімділікті арпыру — бүл бір эффекті бірлігіне (ондіріс
килемі, онім бірлігіие деген және т.б.) шығынды қыскартуға кол
жегкізу.
Рыноктык экономикаға өтуде ең жоғарғы өндіріс тиімділігін
о н ы ң дамуынын гуманистік мақсатымен кабыстыра қарауды
үііғарщы. Қазіргі жағдайда сыртқы экономикалык байланыстар мен
әлемдік шаруашылык тмімділігінің мән-мағынасы арта түсуде,
сондыктан да тмімділік үғымы интернадиональдық категорияға
айнатуда.
Бүл күндері барлык әлемдік қауымдастықтағы елдердің техникоэкономикалық қана емес. сонымен бірге экономикалык озара
тәуелділігі артуда. Сондыктан саналы түрде барлык елдердің күшж и ер ін өр к ен и етті дам уды ң кел ең сіз ж актары н женуге
шоғырландыру қажет: қоршаған орта мен адамзатқа зиян келтіретін,
лоқсытатын ондіріс калдықтарын жою, к;ыдықгарды өндеу үшін
ең жаңа кондырғыларды жасау.
Әндіріс тиімділігінің өсуі бүл кездейсок нәрсе емес, занды
процесс. Кез келген коғам экономикасывда өіщіріс тиімділігі артуынын
экономикалык зацы объективті іс-әрекет жасайды. Бұл зан, ~
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тенденциялық заң, себебі коғамдық еңбек тиімділігінің артуына
қарсы эсер ететін факторлар кедергі жасайды. Өндіріс тиімдшігінің
барынша өсуі ұлғаймалы ұдайы өндіріс интенсивті типінде жүзеге
асады.
Қоғамдық өндіріс тиімділігінің ең басты көрсеткіштеріне
жататындар:
1. қоғамдық енбектің өнімділігі, ол жиынтық коғамдық өнімнің
(ЖҚӨ) материалдық ендіріс саласында жұмыс аткарындар санына
қатынасымен анықталады:
с R
• . . . ___________ ЖҚӨ__________
Еңбек өнімдшігі ЖүМЬІС атқаратындар саны
Кәсіпорын деңгейінде:
^ „
. . . .
0 (өнімнің саны)
Еңбек ӨН1МДШ1П =
т (уакыт)
2. қор қайтарымы (үлттық табыстың (ҮТ-НД) негізгі және
айналмалы қордың орташа жылдык құнына кдтынасы):
_

¥ Т (ұлтты қтабы с) ,

“

К н егіз + К айнл.

мұндағы К^ег - негізі қорлар,
Қ шн - айналмалы қорлар.
3. қор карулылығы ондірістік қорлар (негізі жэне айналмалы)
құнының жұмыс істейтіндер санына қатынасымен өлшенеді):
^ н е г із ^ К айнл.

қор қорулылығы = "жұмыс істейтіндер саны
4. өнімнің материалдык сыйымдылығы (материал мен шикізат
шығынының өнім бірлігіне қатынасымен өлшеиеді):

Материалдық шығындар
Материалдык сыиымдыль,к = ------0К(ө„іМнін саны)
5. онімнің еңбек сыйымдылығы (жұмыс істейтіндер санынын
өндірілген өнім санына катынасымен анықталады):

Жұмыс істейтіндер саны
еңбексыиымдылығы = -----^
нім „щ саны)-------Қоғамдық өндірістің толық тиімділігін жеке көрсеткіш реіінде
аныктау мүмкін емес, сондықган интеіравды көрсеткіш колданылады:
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v+ т
Өндіріс тиімділігі: Т + м + ү ф '
мүндағы Т — тірі еңбек шығындары (жұмыс істейтіндер саны);
М - коғамдық еңбектің ағымдағы шығыны;
Ф — ендірістік қоряарға бір мезгілдегі салымдар;
Ү —біркелкі размерге келтіретін коэффициент және шығындар мен салымдарды сомалауға мумкіндікжасайдьі.
КАТЕГОРИЯЛАР М ЕН ТЕРМ ИНДЕР
Үдайы өндіріс: жай және ұлғаймалы, ғылыми-техникалық
прогресс; коғамдык өндірістің I, II, III және IV-ші бөлімшелері,
соғыс-өндірістік кешен, қор сыйымдылығы, ұдайы өндірістің
ресурсты сактау түрлері, интенсивті және экстенсивті ұлғаймалы
ұдайы ө н д ір іс , ө н д ір істі гу м а н и за ц и я л а у . Ө н д ірісті
интенсификациялау бағыггары: еңбекті сақтау, материалды сақтау,
эн е р ги я н ы с ақ тау , корды с ак та у , таб и ғатт ы сақтау;
интенсификациялаудың бейтарап түрі. Өндіріс тиімділігінің
экономикалык көрсеткіші: еңбек өнімділігі, қор қайтарымы, қор
карулылығы, материалдык сыйымдылық, еңбек сыйымдылығы,
коғамдық ендіріс тиімділігінін интегралды көрсеткіші.
САБАҚТЫҢ ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ ЖОСПАРЫ
1.
2.
және
3.

Ұдайы өндіріс және оның әр түрлері.
Қоғамдық үдайы өндірістің дәстүрлі және казіргі бөлімшелері
олардың арасындағы пропорциялар.
Қоғамдық өндірістің экономикалык көрсеткіштері.
МӘНЖАЗБА М ЕН БАЯНДАМА ТАҚЫРЫПТАРЫ

1. Ф. Кенэ, К. Маркс, Дж. Кейнс еңбектеріндегі үдайы ендіріс
мәселелері.
2. Қоғамдық оңдірісті интенсификациялау мен гуманизацияяау
мәселелері.
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ӘҢГІМЕ ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҮРАҚТАР
1. Үдайы өндіріс процесін өзіңізше Сіз калай түсінесіз? Жай
және ұлғаймалы ұдайы өндіріс деген немене?
2. Сізге қазіргі қандай қоғамдық ұдайы әндірістің бөлімшелері
белгілі?
3. Үлғаймалы үдайы өндіріс жағдайында бөлімшелер арасывда
қандай пропорциялар болуы керек?
4. Өндірісті интенсификациялау дегеніміз не? Ол қандай түр
мен бағыттарда байқалады?
5. Қоғамдық ендірісті гуманизациялау дегеніміз не?
6. Қ о ға м д ы қ ө н д ір іс т и ім д іл ігін ің э к о н о м и к а л ы к
керсеткіштерінің кандайы Сізге белгілі?
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ОН ЕКІНІИІТАРАУ. ҮЛТТЫҚ ӨНІМ ТЕОРИЯЛАРЫ
ЖӘНЕ ОНЫ ӨЛШЕУДІҢ ТӘСІЛДЕРІ
12.1. ҰЛТТЫҚ ЕСЕП—Ш ОТТЫ ЖҮРГІЗУ ҚОҒАМДЫҚ
ӨНДІРІСТІҢ НӘТИЖЕСІ РЕТІНДЕ БОЛУЫ
Үлттык есеп-шот жүйесін жүргізу экономикалык ғылымда
баланстық тәсілді дамыту бағыттарынын бірі болып табылады.
Үлттық есеп-шот жұргізу жүйесі әлемдік кауымдастық елдерінің
түгелдей экономика аумағында өндіріс жағдайын өлшеуде
колданылып және оның түпкі қорытындысы —түрғындардьщ әлауқат деңгейін көрсету болып табылады.
Үлттык өндірістін макроэкономикалык нәтижесіне алғашқы рет
баға беру Ф. Кенэ бастаған физиократтардың үлесіне жатады. Ол
осы туралы өзінің көзқарасын «Экономикалык кесте» (1758 ж.)
деген белгілі еңбегінде баяндаған. Ф. Кенэ Францияның XVIII-ші
ғасырдағы экономикасын негізге ала отырып, жай үдайы өндірістегі
балансты таддауды көрсетті.
Кейінірек макроэкономикалык элементті талдауды Д. Рикардо
(1771-1823 жж.) «Саяси экономияның басталуы және салыкты салу»
(1817ж.),Т.Р. Мальтус (1766-1834 жж.) «Түрғындар саны заңының
тәжірбиесі» (1798 ж.), К. Маркс (1818-1883 жж.) «Капитал»
(1867 ж.) сияқты жүмыстарында қолданды. Үлттык есеп-шот
жүйесін жүргізу неоклассикалық мектептің өкілдері. У. Джевонс
(1835-1882 жж.) пенЛ. Вальрас (1834-1910 жж.) белгілі үлес қосты.
Үлттык есеп-шот жүргізу теориясының дамуына Дж. М. Кейнс
(1883-1946 жж.) пен С. Кузнец (1901-1983 жж.) айтарлықтай еңбек
сіцірді.
Өнеркәсібі дамыған барлық елдерді шалқасынан түсірген «Үлы
токырау» деп аталған 1929-1933-ші жылдардағы экономикалык
дағдарыс макроэкономикалык талдаудың қажеттілігін керсетті.
Сондыкган ұлттық онім күрьшуының факторларын, жүмыссыздык
пен инфляция сауалдарын. экономикалык өсу қарқынын жөне
үлггык өндіріс көрсеткіштерін болжай білу тек үлттық есеп-шот
жуйссін жүргізу арқылы шешіледі. Осы кезден бастап ғалымдар
экономика нәтижесіне баға беру мәселесін және үлттық табысты
есегі іеуді біліп-зертгеумен қоян-қолтык айналыса бастады.
Қа зіргі үлтгық есеп-шот жүйесін жүргізуді жасаудың практикалык
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жұмыстарын ағылшын экономисі Р. Стоун (1913 ж.) енгізді. Алғашкы
рет үлтгық есеп-шот жүйесінің кестесі 1953-і жылы БҮҮ-нын
статистикалык бөлімінде басьшып шыкты. Қазір барлык әлемдегі
елдерде ол стандарт ретінде кабылданды. Үлттык есеп-шот онын
жүйесінде метрикалық түрде бейнеленген, онда әрбір есеп-шот
кадценең (табыс) жөне тік (шызын) матрицаларда көрсетілген. Үлтгык
есеп-шсгг жұйесін қүрудағы ертеректегі талпьшыстан Р. Стоун усынган
айырмашылық сол, ал алғашкы рет макродеңгейде екі еселей жазу
принципін «коғамдық матрицаларда» қолданды. Стандарттық
сипатгамалар —ұлттық өнім, түтыныс, сауда балансы және баскалары
солай топталған, олар экономика құрылымы мен оның қызмет жасау
процесіне толыкканды бейнеленгенін көрсетеді. Мұнда сондай-ақ
қаржы балансы үлттык есеп-шот жүйесі және демофафиялық есептеп
шығару жүйесін құру енген.
Қоғамдык ендірістің макроэкономикалык көрсеткіштерінің ең
маңыздысы: жиынтык (жалпы) коғамдык өнім, жалпы ішкі өнім,
жалпы ұлттық өнім, үлтгық табыс болып табылады.
Экономикалык әдебиетте жэне шаруашылык практикасында
қоғамдық өнімнің мөлшерін анықтауда екі үдайы козкарасты бөліп
қарайды. Жиынтық қоғамдық өнім мелшерін аныктауда дәстүрлі
кезқарас бойынша, қызмет көрсетудің материалдык емес өндірісі
оған енбейді. Бүл өнім жиынтык (жалпы) коғамдык өнім (ЖҚӨ)
болып аталады. Дүниежүзілік ш аруаш ылык практикасында
қалыптасқан келесі көзқарас бойынша, қоғамдык онім мөлшерін
есегггегенде мынаны ескереді: өндіріжен өнім массасы материалдык
өндіріс әнімнің ғана емес, сондай-ак қызмет көрсетудің материалдык
емес өндірістің кызыметтерін де ендіреді. Бүл өнім жалпы ішкі
өнім болып табылады.
12.2. ЖИЫНТЫҚ (ЖАЛПЫ) ҚОҒАМДЫҚ ӨНІМ ЖӘНЕ
ӨЗАРА БАЙЛАНЫСҚАН КӨРСЕТКІШТЕР ЖҮЙЕСІ
Қоғамдық өндіріс нәтижесінің жалпылама көрсеткішіне жиынтык
(жалпы) коғамдық өнімді жатқызамыз, себебі ол коғамдык өндірістің
бір жылда қүрылған материалдык игілігінің (өндіріс құрал-жабдығы
мен түгыну затгары) жиынтығын бейнелеңді. Жиынтык коғамдык өнім
(ЖҚӨ) екі турде өндіріледі: натурадды-затгай және кұндылык. ЖҚӨ
натуралды-заттай түрінде өндіріс күрал-жабдыктары мен тутыну
заттарынан тұрады. Осы түрғыдан барлық коғамдык өндіріс екіге
157

бөлшектенеді: өндіріс күрал-жабдыктар өндірісі (І-ші бөлімше) және
түтыну заттары өндірісі (ІІ-ші бөлімше).
ЖҚӨ күрылымы күн түрғысынан түтынылған өндіріс күралжабдығы күнына бөлінеді: (С) шикізат, материалдар жэне машина,
ірі жабдықтар, зәулім үйлерге енгізілген қүнның бір белшегіжәне
жаңадан қүрьшған күн немесе үлттық табыс (V+M). Үлтгық табыс
өз кезегінде кажетті өнімге (V) —(жүмыс күшіне шығындар) және
қосымша өнімге (М), — (қажетті енімнен артық өндірілген)
бөлшектенеді.
Жиынтык коғамдық өнімнің (ЖҚО) қүн формуласы:
W= с + v+ m
мүндағы W — ж и ы н ты к к о ғам д ы к өнім нем есе қоғам ды к
жиынтык енім.
с - ендіріс құрал-жабдығы өндірісіндегі түтынылған күн.
v —кажетті өнім.
m —косымша өнім.
Осы экономикалык көрсеткіш қоғамдык ендірістің нәтижесін
көтеріңкіреп көрсетеді, себебі кейбір технологиялык процестерде
шикізат пен материалға шығындар қайталанады немесе қосактала
есеп-шот жүргізуге болады.
Мысалы:

Станок
дайындау
(мүндатек
темір рудасының
күны)

(станок күнына:
темірмен
темір рудасы
күндарымен
есептелген
болаттың күны
алынады)
Қоғамдык өңдірістін нәтижесін дәлірек анықтауда басқа көрсеткіш
- түпкі өнім қолданылады және ол кайталану есеп-шотын жүзеге
асырмайды. Түпкі өнім мөлш ері тәмендегідей формуламен
аныктіілады:
(мүндағы күн:
темірдің
және темір
рудасынын
күньшан
түрады)

(мүндағы күн:
темірдің,
темір рудасының және болаттың күнынан түрады)

к пр = с , + V + ш
мүндағы: с. - - машина, жабдық, ірі үйлер, алып қүрылыстар
(амортизация),
158

v + m —жаңа құрылған күн, таза өнім немесе табыс.
Тұпкі қоғамдық өнім жиынтық қоғамдық өнімнен шикізат пен
материал айналымын алып тастау жолымен құрылады, яғни олардың
қайталану есеп-шотын болдырмайды.
Қоғамиың экономикалык дамуының ең маңызды жиынтык
көрсеткішіне ұлттык табыс жатады. Ол барлык өндіріс факторлары
иегері табысының қосыңоысын (рента, жалақы, капиталға пайыз (%),
меншіктен табы с, корпорация пайдасы ) қүрайды. Ш етел
практикасында ұлттық табыс таза ұлттық өнім (Т¥Ө ) мен бизнеске
деген жанама салық айырмасы ретінде анықталады:
ҮТ = ТҰӨ —жанама салықтар
Дәстүрлі тәсіл бойынша, ұлттык табысты жиынтық коғамдык
өнімнің бір бөлігі ретінде өндіріс процесінде түтынылған материалдык
ресурстарды қайтаруды шегеру арқылы анықтаймыз.
ҮТ
мүңдағы: ҮТ —үлттык табыс,
Ж ҚӨ —жиынтык қоғамдык өнім,
МШ —материалдык шығындар.
Өзінің қозғалысында ұлттык табыс төрт стадиядан өтеді: өндіріс,
белу, айырбас және қолдану (тұтыныс пен қорлану). Өндіріс
стадиясында үлтгық табыс барлық салада күрьшатын таза өнім түріңде
болады; бөлу стадиясында (және қайта бөлу немесе үлестіру) әртүрлі бірінші және екінші табыс түрінде болады; айырбас
стадиясында — тауардың өндіріс күрал-жабдығы мен түтыныс
затгары тұрінің жиынтығын күрайды; қодцану стадиясында - корлану
мен резерв түрінде болып келеді.
Қолданудың түпкілікті фазасында ұлттық табыс екі қордан түрады:
а) түгыну қоры; ә) қорлану қоры. Үлтгық табыс мөлшері түрғындардын
түтыну деңгейі мен өсуі, сондай-ақ өндіріс аумағы мен оның өсу
қарқыньша байланысты. Үлттык табыс жиынтық қоғамцык өнімнін
шамамен 50% күрайды. Үлтгық табыс коғамньщ түпкілікгі өнімінен
амортизация сомасына кем, шамамен 8-10% болады.
Егер үлттық табыс көлемін елдегі түрғындар санына бөлсек,
онда өте маңызды экономикалык көрсеткішті табамыз: түрғындар
өмір деңгейінің айнасы —жан басына шаккандағы үлттык табыс.
Әлемдік қауымдастыққа енетін елдер бойынша емір деңгейін
анықтау үшін жан басына шакқандағы жалпы ішкі өнім (ЖЮ)
көлемін қодцануға болады. Біз көрсетіп отырған мәлімет шартгы әрі

= жқө - мш
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өзгермелі болтаны мен, тартымды екендігінде дау жоқ. Осы көрсеткіш
қарастырып отырған елдердегі тұрғындардың өмір деңгейімен ғана
шектелмей, қоғамдық ендірістід тиімділігін де байқатады.
Кесте 12-2

Кейбір елдердегі жан басына шаккандағы ЖІӨ көлемі.
Ец ксдейлі
деигей

Кедейлі
денге й

Орташа
деңгей

Орташадан
жоғары
деңгей

Бай денгей

725 дейін $

726-1395 $

1396-2895 $

2896-5055 $

Жан басына
шаккавда
5055 $ жоғары

Индия - 0,4
Кытай - 0.6
Мозамбик —
80
Танзания —
0,1
Кыргыз
стан - 630

Гренада —
1,3
Өзбекстан —
960
Индонезия —
1.0
Қазақстаи —
1,2

Суринам
(Оңтустік
Америка)
- 2.3
Венесуэла
- 2,2
Турция 2,7
Ресей —
2,5

Чили —4,4
Польша —
Малайзия —
4,2
Бразилия —
4,3
Иран - 3,5

Біріккен Араб
Әмірлігі 16,7
Сингапур 28,4
Кувейт 15,8
Израиль 15,4
Ощүстік Корея 16,2

Дамыған елдерде ЖІӨ өндірісінің жан басына шакканда 21 мын
доллардан асып кетеді.
12.3. ЖАЛПЫ ІШКІ ӨНІМ ЖӘНЕ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСҚАН
КӨРСЕТКІШТЕР ЖҮЙЕСІ
¥лтгық өндіріс көлемін өлшеу үшін жалпы ішкі өнім көрсеткіші
колданылады. Ол барлык жылдық өнім күнының сомасын қүрайды,
сондай-ақ Қазақстандағы шет ел және өзінің өндіріс ф актолары н
қолдану арқылы күралады. Оны жалпы үлттық өнімнен (ЖҮӨ)
ажырата биіген жен. Жалпы үлтгык өнім (ЖҮӨ) жалпы ішкі өнімнен
(ЖЮ) осы елдегі колданылған ресурстар табысы сомасының шет
елдегі енімнен (пайыз, дивиденд, жалақы және т.б.) артық болады.
ЖІӨ = ЖҮӨ
— сыртқы экономика операция бойынша сальдо ЖІӨ өзіне тікелей
сол елде өндіріген онім мен кызмет көрсетуді және бүл елдегі өндіріс
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факторын қолданғанда ғана енгізеді. Егер, жапондықтарға жататык
өндіріс факторын АҚШ -да колданса, онда олардың қүны ЖІӨ-ге
енгізілмейді.
Бүл жағдай мынандай кезде де ескеріледі: американдык өндіріс
факторы баска елде колданылса, онда олардың күныда ЖІӨ-ге
енбейді (енгізілмейді). Елдегі барлық фирмалардын косарланған
қүн сомасы ЖІӨ-ді қүрайды. Жалпы ішкі өнім мемлекетгің барлық
территориясында өндірілетін болғандықтан, сондай-ак ол өзіне
түтыну мен инвестицияны ендіреді.
Қазақстан Республикасында ЖІӨ-нің жылдық ағымдағы бағасы
1995 жылы 992,5 млрд. теңге мелшерінде бағаланды немесе. бір
түрғынғы 60,2 мың теңгеден тиді. Өзінің экономикасынын ауқымы
бойынша Қазақстанның ЖІӨ 1990-шы жылы 53-ші орынды адды
және ол Греция, Норвегия, Венгрия, Сирия, Марокконын Ж Ю імен пара-пар келді. Ж Ю -ді ендіруде Қазақстан жан басына
шаққанда 1990-шы жылы Польша, Аргентина, Колумбия, Тайланд
деңгейінде болды, ал АҚШ деңгейімен салыстырғанда - 18.7%,
бүрынғы Одақпен салыстырғанда - 69,3% деңгейін кұрады.
Кесте 12- /

Жалпы ішкі өнімнің ресурстары және колданылуы
(цифрлар шартты түрде)

Жалпы ішкі өнім
(ЖЮ)
Түтыну
Жалпы қорлану
Сыртқы сауда
Тауар мен қызмет
көрсету
операциялары

Қолданылуы
Кә- Үй
Бас
сіп- шар- ка
орын уа- агентшы- тер
лығы
—
—
—

Ресурстары
Бар- Кә- Үй Бас
лы- сіп- шар- ка
ғы орын уа- агентшы- тер
лығы
— 500 100
—

Барлығы

600

—

450

50

500

—

—

—

—

100
—
100

50
—
500

50
100
200

200
100
800

—
—
500

—
—
100

—
200
200

—
200
800
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Ұлттық есеп-шот жүргізу жүйесінін келесі ен манызды көрсткіші
жалпы ұлттык онім (ЖҮӨ) болып табылады. Ол экономикадағы бір
жылғы барлык тауар мен кызмет көрсетудін түпкі өндіріс көлемінің
жиынтық рыноктык қүнынан гүрады. ЖҮӨ тек кана сондай өнім
енеді. кейде өндіріс процесін мәңгі тастап кетіп, жеке және коғамдык
гүтыныска түседі (енеді) немесе өндіріс саласына инвестициялык
тауарлар (машина, ірі жабдыктар және т.б.) ретінде кайтады.
Жалпы үлттык өнім (ЖҰӨ) есеп-шотын есептеудің максаты
мынада: а) коғам экономикасының жай-күйін бақылау;
ә) экономикалык иикллын ағымдык фазасын аныктау;
б) мемлекепік саясатты калыптастыру.
Жалпы үлттык онім (Ж ¥Ө) Б¥¥-ның методология бойынша
статистикалык органдары есептейді және халыкаралык салыстырулар
үшін колданылады. ЖҮӨ өзіне мыналарды: негізгі өндірістік және
әндірістік емес корлардын (с ,) амортизациясы н (тозуын),
материалдык өндіріс сііласынын таза өнімін (v+m) және сыртқы
жономикішык кызмет бойынша табыс (m) —енгізіледі:

ЖҮӨ = с, + (v+m) + m
ЖҮӨ-нін көмепмен еліміздін экономикалык даму деңгейі мен
лропорциясын шет еддермен гікелей салыстыруға мүмкіндік туды.
ТМД елдері мен Қазакстанда ЖҮӨ экономикалы к есептеу
практикасы 1988-ші жылы енгізілді. сейтіп ол косымша жинақталған
көрееткіштерге (жиынтык коғамдык онім, үлттық табыс және т.б.)
косыдды.
Жалпы үлттык өнімнін (ЖҮӨ) жиынтык коғамдык өнімнен
(Ж КӨ) айырмашылығы сол, ол еңбек заты мен жартылай
фабрикаттар кұнының кайталанған есеп-ш отын ендірмейді.
Кайталанған есеп-шоттың енбеуін косарланған күн керсеткіші
камтамасыз етеді. Ол дегеніміз, кәсіпорьшның жалпы табысы және
онын шикізат пен материалға кеткен шығындары арасындағы
айырмасын көрсетеді.

Кесте 12-3
Өндіріс процесінің бес сатылык жағдайындағы косарланған қүнның
жэне сырт киімді өткеруді есептеудің мысалы (долл)

Экономикалык
процестің стадиясы

Ара уақытгык баға неме Қосарланған күн
се түпкі өнім бағасы
есептеу сомасы

1. Қой шаруашылығы
фермасы
2. Жүнді алғашқы
өндеу фабрикасы

Арауақыттық өнім — 60

6 0 -0

60

Арауақаттык өнім - 100

100 - 60

40

Арауакыттык енім - 125
Арауакыттык өнім — 175

1 2 5 - 100
1 75-125

25
50

Түпкі өнім — 250

250 - 175

75

3. Тігін фабрикасы
4. Сырт киімнің
көтерме саудасы
5. Сырт киім бөлшек
саудасы

Жалпы құн (сатылған
сомасы) - 710

Барлығы: 250

Кестеде байкалғандай, барлық арауақытгық өнім мен түпкі өнім
құны 710 долл. қүраса, кайталанған есеп-шот — 460 долл., ал
қосарланған күн - 250 долл.
Халықаралық статистикада ЖҮӨ-ді өлшеудің негізінен екі тәсілі
қолданылады:
1. шығын немесе өндіріс бойынша;
2. табыс немесе түсім бойынша.
Екі тәсілде бірдей болып бағаланады. Есеп-шотгың дәлдігіне
қарай соңғысын ерекшелеуге болады.
ЖҮӨ шығындар бойынша осы жылғы тауар мен кызмет көрсетуді
сатып алу шығындары көлемі ретінде анықтайды.
Ж ¥Ө шығындар бойынша мынаған тең:
GNP = С + І + Ү + Х
мүндағы G N P —жалпы ұлттык табыс,
С —түтыну шығындары,
G —тауар мен кызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алуы,
I —жалпы инвестициялар,
X —тауар мен қызмет көрсетуді таза экспортгау.
ЖҮӨ табыстар бойынша осы жылғы өндірілген тауардың
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•ік іиалай табысы жэне кызмст көрсетуді үсыну ретінде аныкталады.
ЖҰӨ табыстар бойынша мынаған тең:
Ү = W т R г і + Р.
мүнлағы Ү —жалпы үлттык өнім,
W - жалдамалы жүмысшының жалакысы,
Р - фирма мен корпорацияның пайдасы,
R - рен п ъ і ы к толемдер.
і —карыз капиталына пайыз (%).
ЖҰӨ-ді номиналды жэне накты деп айырады. Номиналды Ж¥Ө
фактілік немесе ағымдағы бағамен өлшенеді, ал нақты Ж¥Ө
көрсеткіші инфляция немесе дефляцияны (номиналды Ж ¥Ө инфляция
әсерінен тазарады, яғни баға индексін колдану кажет) есептеумен
аныкталады.
тт

номиналдыЖ ҰӨ

Накты ЖҮӨ = — ң---------------:—
баға индексі

Номнн;ілды ЖҮӨ = нақты ЖҮӨ х ЖҮӨ дефляторы.
ЖҮӨ 90-шы жылдарлын бас ы нда АҚШ -да ағымдағы бағада
5570 млрд. долл. құрады. ал түракгы бағада (1982ж.) —4254 млрд.
лолл. болды. Баршаға белгілі жай. егер ЖҮӨ-нін жыл сайынғы
нақты өсімі 4%-дан асса, онда экономиканын жағдайын дүрыс деп
санауға болады. ал ЖҮӨ-нін нак,ты осімі 4%-дан аз болса, онда
дабыл кағуға болады: бұл кезде өндіріс күлдырап, жүмыссыздык
есіп. экономика түраксыздыкка үшырайды.
.
номиналды ЖҮӨ
ЖҮӨ дефляторы = - ■— — ^
■
ЖҮӨ-м дефляторынын көмегімен ендірістін нақты келемі баға
динамикасында инфляциялык немесе дефляторлык іс-әрекет
тенденциясы элиминацияланады.
Тауар мен кызмет көрсетуге орташа баға пайызының озгеруін баға индексі дейміз. Индексті белгілеуді бастаған жылды базистік
жыл дейміз. Базистік жылда әрбір бағаға индекс белгіленеуі. Әр
түрлі гауардың баға индекстері жинақталып тауар саньшьша бөлінеді.
Базистік жылдын баға индексі ылғи да 100 тен болады.
ЖҮӨ дефляторынын есеп-шотын есептеуде нарык қоржыны
тек түтыну тауарларын ғана емес, сондай-ак. мемлекет сатып алатын
инвестициялык тауарлар да косылады.
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Сурет 12-1. ЖҮӨ негізгі м акроэкономикам^ көрсеткіштерінін
бір-бірімен өзара байланыстары.
ЖҮӨ
—

—
Сырткы экономикалык
операциялар сальдосы

Амортизациялык
шегеру

=

=

ЖІӨ

Таза табыс

Жанама салыктар

Үлтгық табыс
ағымдағы жылғы рынок корзинасының бағасы
Ағьтмдағы жылғы = базистік
------- =----------------------------------------------------х 100.
жылғы рынок корзинасынын т
оағасы

Т олы к ж үм ы сты лы қ кезіндегі өн дірілген ЖҮӨ, яғн и
фрикциондык және күрылымдык жүмыссыздык жағдайындағы
ЖҮӨ-ді әлеуетті деп атаймыз.
Өндіріс көлемін өлшеу үшін таза улттык өнім (Т¥Ө) көрсеткіші
қолданылады. Әдетте ол жойылып кеткен ірі жабдықтарды
ауыстырудан түтынуға калған түпкі өнім йен қызмет көрсетудің
сомасын керсетеді.
Т¥Ө = Ж ¥Ө — амортизация
Келесі ең маңызды көрсеткіштердін бірі өзіндік табыс. Ол салыкты
төлегеннен кейінгі өзіндік шығындарға жұмсалатын жалпы табысты
көрсетеді. Өзіндік табысты анықтау үшін біз үлттық табыстан
корпорация пайдасы салығын, бөлінбеген пайданы және әлеуметтік
сакгаңцыру жарнасьш шегереміз, сосын таза трансферттік төлемдерді
қосамыз.
Орнықтылған табыс түрғындардыц билігінде болатын табысты
айтамыз. Оның мөлшері жеке табыстан дара дербес салыкты шегеру
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аркылы аныкталады.
Ж¥Ө көрсеткішіңде ресми емес жэне рынокты емес кызмет түрлері
ескерілмейді. Бұған —наркобизнес, түрмыстағы шарап жасау, жеке
сабак беру, наукас адамга карау, отбасында бала тәрбиелеу, өз үйшде
ас дайындау, гараж бен саяжайды салу жэне т.б. жаткызамыз.
Ж¥Ө түрғындардын әл-аукаттылығының өсуін сипаттайтын дәл
макроэкономикалык көрсеткіш болып табылмайды. Тұрғындардың
әл-аукатгылык ұғымына коршаған ортаның жай-күйі, қылмыстың
аукымы, еркін уакыттын көлемі мен сапасы енгізіледі. ЖҮӨ есепшотын есептеу де бұд параметрлер ескерілмейді. Жоғарьщағы аталған
факторларды ескеру үшін «таза экономикалык әл-аукаттылык»
корсеткіші колданылады.
NX

Шетелден Амортизация
түскен
таза
түсімдер

G
ЖІӨ

Ж1Ө

Пайыздык және
ренталык табыс
Пайда

ТҮО

I
Үлттык
табыс
(ҮТ)

Өзбстінше
айналысатындардын
табысы
Жалдамалы
жұмысшыларға
төлем

С

ЖҮО-нің Жалпы ішкі Таза ұлттык
күрымдык өнімді
өнімді
шығынаныктау
аныктау
дары

Үлттык ҮТ-ғы өндіріс
табысты факторынын үлесі
анықтау

Сурет 12-2. Ұлттык есеп-шот: кыскаша баяндау'
1Фишер С.. Дорнбүш Р.. Ш малензи Р. Экономика / / Пер. с англ. М., Дело,
1994. 443 бет.
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Бұл көрсеткіш ті ғылыми айналымға енгізген американ
экономистері В. Нордхаус пен Дж. Тобин еді. Ол төмендегідей
формуламен аныкталады:
тэә = ЖҮӨ + кэ + өқк + д - э
мүндағы ТЭӘ —таза экономикалык әл-аукаттылык,
ЖҮӨ —жалпы ұлттык өнім,
К З —көлеңкелі экономика,
ӨҚК —өзіне-өзі кызмет көрсету,
Д —демалыс,
Э —экология.
Жоғарыда көрсетілген макроэкономикалык көрсеткіштер бірбірімен өзара байланысты және қоғамдык өндірістің әртүрлі
жактарын сипаттайды. (сурет 12-2 қараңыз).
12.4. ҮЛТТЫҚ БАЙЛЫҚ: ҚҰРАМЫ, КҮРЛЫМЫ ЖӘНЕ
ОНЫ ӨЛШ ЕУДІҢ ТӘСІЛДЕРІ
Үлтгық байлық жинақталған әрі нәтижелі көрсеткіштер санатына
жатады және мемлекеттіқ экономикалык даму деңгейінің айнасы
десе болады.
Үлттық байлык — бүл материалдык және рухани игіліктердің
жиынтығы жэне осы уақытта барлығы қоғам меншігінде болады.
Ұлттык байлык кұрамына мыналар енеді:
а) негізгі өндірістік және өндірістік емес корлар;
ә) айнамалы өндірістік қорлар;
б) материалдық резревтер мен сақтандыру коры;
в) айналым коры;
г) тұрғындар мүлкі.
Үлттык байлык қүрамына негізгі жер, ормандар, сондай-ақ
барланған табиғи ресурстар жэне олар натуралды түрде есептелінеді.
Қазақстан өзінің ауқымы бойынша үлттык байлықтың үлкен
көлемін иеленген. Біздің республикада жалпы жер келемі 222,5
млн. га мөлшерді қүрайды, оның ішінде 82% - ауыл шаруашылығы
жеріне жатады. Қазақстанда 21,7 млн. га орман мен табиғи егістіктер,
11 мың өзен, 7 мыңнан астам көл мен су қоймалары бар. Өсімдіктер
қоры 6 мыңнан астам түрлерден түрса, ал жануарлар әлемі болса
алуан түрлі.
Шабындықтар мен жайылым (162 млн. га) көлемі бойынша
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Казахстан шшына тек Лнстрилияны (450 млн. га). АҚШ-тын (320
млн. га) жэне Кытайды (234 млн. га) ғана алдына жібере алады.
Казакстан пайдалы казбалар коры мен олардың алуан тұрлері
бойынша - ТМДдағы ен бай аймақтың бірі. Минералды ресурстар
үлттык табыстын гортген үшін күрайды.
Бүрынғы Одактағы мүнай корының 9% Казакстан үлесіне тиесілі
болса, ал әртүрлі бағалаушылардың пайымдауынша жалпы әлемдік
мөлшердегі мұнайға ТМД улесі 6-10% курайды екен. Қазакстанда
марганец рудасы (408 млн. т.) корының 13% шоғырланған және
мөлшері бойынша тек АҚШ -ты (553 млн. т.) Украинаны ғана
алдына еалады.
Казакстан әлемде хром рудасы коры бойынша екінші орынды
иеленеді жэне республика 1990 жылы жалпы одақтағы оны
ондірудін 96,6% игерген. Жалпы темір рудасы коры (16662 млн.
т.) бойынша Казакстан елемде Бразилия, Австрия, Канада, АКШ,
Индия, Ресей мен Украинадан сон сегізінші орынды иеленеді.
Вольфрам коры бойынша әлемде Қазакстан бірінші орынды,
фосфор рудасы бойынша - екінші, ал корғасын мен молибден
бойынша —тәртінші орында.
1990 жылы бүрынғы Одактағы 98,2% хромит, 81,7% барит,
64.7% фосфорит, 53% вольфрам, 38,5% - қорғасын, 29,5%
молибден, 28,4% мыс, 22,1% боксит, 20,1% асбест, 13% марганец,
11,9% кемір жэне 9,7% темір рудасыныц коры Қазақстан үлесіне
келді. Уран рудасы корыньщ көптігі бүрынғы Одақтағы уран
өндірудін 56% камтамасыз етті. Республика жерінде Менделеев
таблицасынын 60-тан астам ең белгілі элементтері табылған.1
Казакстаннын аукымды табиғи байлықтарын терең білу мен
рациональды игеру — эконом иканы дамы туды ң ен басты
жағдайының бірі больіп табылады, сондай-ак елдің үлттык
байлығынын үздіксіз өсуінің ен маңызды екендігі де рас.
Ұлттык байлык өзінің колдануы бойынша былай болінеді:
а) өңдіріс кұрал-жабдығына (еңбек құра/і-сайманы, шикізат,
материал мен табиғи ресурстар) жэне т.б.)
ә) түтыну заттарына (тамак, киім, түрғын-жай және т.б.), ал
өзінің туу тегіне қарай —қорланған еңбек өніміне (еңбек қүралсайманьша, шикізат, материал мен түтыну қүрал-жабдығы корларьша)
1 Абуталипов Ж. К азахстан в м и ровой эк он ом и к е. Советы К азахстана, 16
март. 1993 г.
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және табиғи ресурстарға (жер, су байлығы, орман жэне т.б.). Қоғам
аса дамымаса, онда оньщ материалдык негізін табиғи байлыктар
құрайды. Ал, коғам тым дамыса, онда оньщ материалдык. негізін
адам еңбегімен жасалған байлық құрайды.
Ұлттык байлықты өзінін қүрамы бойынша екі топка белуге болады:
улттык мүлік жэне табиғи ресурстар. Елдегі материалдык игіліктердщ
заттай жиынтығы ұлтгық мүлікті қүрайды. Онда бүрынғы кезендегі
барлык үрпак өміріндегі адамдардың қорланған еңбегінің бейнесі
толық бар.
Табиғи ресурстар елдегі табиғат берген табиғи байлыктар >іыкамтвды.
Сондыктан үлттық байлык күрамьша тек зерттелген, ескерілтен және
өндіріс процесіне тартылған табиғи ресурстар коры енеді-пайдалы
қазбалар, орман, су, гидроэнергоресурстар мен жер көлемі жене т.б.
Үлттык байлыкка елдегі ескерткіштер, архитектуралык ежелгі
қүрылыстар, сурет галереясы, мүражай экспонаттары жэне т.б., алмаз
бен валюталык корлар жатады.
Үлттық байлықтын ең маңызды элементіне өзінің күрамы мен
жеке салмағы бойынша үлттык мүлікті айтамыз, оның үлесіне үлттык
байлыктың жартысынан астамы тиесілі болады. Ол өз бойына халык
шаруаьшығының өндірістік және өндірістік емес корларын, оның
резервті қорын, түрғындардьщ оз басының мүлкін енгізеді.
Өндірістік корлар қүрамына барлык еңбек заты мен куралдары
енеді. Олар процесс кезінде калпына келген ондіріс қүралдарын иегеру
арқылы материалдык игіліктер процесінде колданьшады немесе
колданылуы мүмкін. Қызмет жасайтын еңбек заттары ғана үлттык
мүлікке енеді. Қоймада жатқан машина, станоктар немесе бекіту
процесінде олар әлі негізгі корлар бола алмайды жэне тек іске косылған
кезде ғана негізгі қорға айналады.
Халык шаруашылығыныц өндірістік емес негізгі корларына турғын
үй қоры мен үлттык байлык элементтері жатады жэне олар ендірістік
емес салаларда қолданылады (денсаулык сактау, білім беру, ғылым,
мәдениет және т.б.). Бүл қорлар түтыну сипатына ие болады және
тұрғындардың алуан түрлі трыныстары мен қоғамдағы барлық
өңдірістік емес қажеггіліктерхи қанағаттандыруға арналған.
Халык шаруашлығы резервтік корыныц кұрамына өндіріс күралжабдығы мен түтыну заттары да енеді жэне олар кездейсок
жағдайларды, халық шаруашылығы кейбір салалары дамуынын
жекелеген диспропорциясын және т.б. жою үшін резервтелген.
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Ұлттык байлыктын элементіне түріындардың мүлкі де жагады және
ол барлык үлттык байлыктын шамамен 1/5 бөлігін күрайды.
Түрғындардын ө'з бастарының мүлкінін қүрамына үзак мерзімге
колданатын заттар енеді - олар: үй-жиһазы, картина, жеңіл
машиналар және т.б. Түрғын үй. саяжайлар жэне баска күрылыстар
неітзгі өндірістік емес корларға жатады, ал ірі кора, омарта, ауыл
шаруатылығы күрал-саймандары - негізгі өндірістік қор болып
табылады.

АКШ-ты мен бүрынғы КСРО-ғы үлттык байлык күрамы, %-бен
АК,Ш

КСРО

Барлык үлттык байлык онын ішіндегі:
Негізгі әндірістік корлар
32,4
Негізгі өндірістік емес корлар
48,8

44,2

Гүрғындардың үй мүлкі

15,7

18,8

Баскалары

3,1

15,3

21,7

Жоғарьшағы көрсетілген мәліметтерге карасак, үлттык байлыкгьщ
басты элементіне негізгі қорлар (өндірістік және өндірістік емес)
жатады және олардың үлесіне елдің ұлттык байлығының көп бөлігі
келеді.
Байлык динамикасынын корлану мөлшері және қор қайтарумен
байланысын ұлттык байлык индексі (ҮБ) аша түседі, сөйтіп мына
формуламен есептелінеді:

мүндағы Ф —елдегі ендірістік корлар,
Б„ —бастапқы кезендегі үлттык байлық,
П —есептелген кезендегі пайда болған онім,
К —корлану мөлшері.
Мынандай көзқарастар бар: үлттык байлық үғымы материалдык
емес қүндылықтарды да — акпарат, ғылым білім ауқымы,
гүрғындардын мәдениет денгейін ж т.б. — қамтуы қажет. Шын
мәнінде, акпарат әлеум еттік-эконом икалы қ процестер мен
қүбылыстарды моделдеу мен болжаудың негізі болып табылады.
Накты акпарат комегімен коғамнын экономикалык әлеуетін толык
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іске асыруға болады —кәсіпкерлік қызметті ақпаратсыз елестету
мүмкін емес. Кәсіпкерлік қызметге экономикалык акдараттың құны
шексіз, сатылуы да мүмкін, дер кезінде өткерілмегендіктен уақыт
бойынша күнын жоғалтады. Мысалы, АҚШ-да жыл сайын фирма
ғылыми-техникалык акпаратты корғау ұшін орташа 10-15 млрд.
долл. шығын жұмсайды. Сондықтанда ақпарат өндірісгің негізі
болып табылып, кез келген экономикалык жүйені дамытады және
оның өсуін камтамасыз етеді.
Үлттық байлық өзінің аса маңыздылығына қарамай-ак, оны
біліп-бағамдаудың мәселесі әлі кезге дейін қоғам тұтынысынан.
экономиканың басқада жұмыстарын жасау мәселелері деңгейінен
қалып отыр. Үлттық байлықтың теориялык мәселелерін жасаудың
кенже калуына байланысты, оны болжау мен есептеудің коптеген
практикалык сауалдары шешілмей отыр.
Алдағы уақытта ұлттык байлықты жетілдіру көбінесе онын
сапалық жақсарумен, табиғи байлықты рациональды игерумен,
қоғамның барынша қоршаған ортаны сақтау қамқорлығымен,
экологиялық қауіпсіздікті колдау деңгейімен аныкталады.
КАТЕГОРИЯЛАР МЕН ТЕРМ ИНДЕР
Қоғамдық жинтық өнім, түтыну заттары, бірінші бөлімше, екінші
бөлімше, жаңадан қүрылған (жасалған) күн, ұлттық байлық, қажетгі
енім, косымша өнім, кайталанған есеп, қосарланған күн, түпкі өнім.
түтыну коры, корлану коры, тұрғындардың өмір денгейі, жаллы
ұлттық өнім, дефлятор, номиналды ЖҮӨ, реалды ЖҰӨ, баға индексі,
жалпы ішкі өнім (ЖІӨ), таза ұлттық өнім (ТҮӨ), өзіндік табыс,
жайластырылған өнім, таза экономикалык әл-аукатгылық.
МӘНЖАЗБА МЕН БАЯНДАМА ТАҚЫРЫПТАРЫ
1. Ж алпы үлттык енім : оны есептеу мен колдануды н
ерекшіліктері.
ӘҢГІМЕ ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҮРАКТАР
1. Қоғамдык өндірісгің экономикалык үш корсеткіштерінің
айырмашылығы неде: жиынтык қоғамдык өнім, үлттык. табыс жоне
жалпы ұлтгык өнім.
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ОН ҮШІНШІ ТАРАУ. ЭКОНОМИКАЛЫК ӨСУ
ЖЭНЕ МАКРОЭКОНОМ И КАЛЫ К
ТЕПЕ-ТЕНДІК ТЕОРИЯЛАРЫ
13.1. ЭКОНОМИКАЛЫК ӨСУ,
ОНЫҢ ТИПТЕР1 МЕН ФАКТОРЛАРЫ
Экоиомиканын өсуі кебінесе тұтынудың жаңа тұрлерін
канағаттандыру кабілеті болып табылады. Сонымен катар ірі
г)лсуметтік экономикалык мәселелерді шешуге бағытталады.
С онды ктан эк о н о м и к а л ы к теори я « эк о н о м и к а л ы к өсу»
категориясынатеориялыкжәне практикалықтүрғыдан ерекше мән
береді.
Экономикатык өсу деп нені тұсінуге болады?
Экономикалык өсу улғаймалы удайы өндірістің болуымен
тусіндіріледі: бул жыл сайынғы, коғамдык өнімнің сандык әрі сапалык
артуы жэне олар екі топтан: өндіріс куралдары мен тутыну
куралдарынан турады. Жыл сайынғы қоғамдык өнім көлемінін өсуі
үлғаймады ұдайы өндірістің экстенсивті тигііне немесе үлғаймалы
үдайы ондірістің интенсивті типі неғізінде дамиды.
\лғаймалы удайы өндірістің экстенсивті типінде өнім шығаруды
екі есеге арттыру ушін, жумыскер саны және өндірістік корлары екі
есе улғаюы кажет.
Үлғаймалы удайы ондірістің интенсивті типінде осындай нәтижеге
жумыс кушін және өндірістік қорларды дурыс колдану аркылы кол
жеткізуге болады.
П рактикада бүл үлғаймалы өндірістің типтерін белгілі
аракатынаста немесе бірін-бірі толыктыратын жағдайда кездестіреміз.
Казіргі жағдайда, FTP жағдайында, өндірістің интенсификациялануының негізінде барлык дамыған елдерде экономикалык есудін.
жаңа сапасы калыіпасты: ал техник;ілыкжарақтандыру мен еңбек
онімділіг'інің өсуі. ресурстарды кам там асы з ету, каржы
кайгарымының көтерілуі негізінде жүзеге асады.
Үлғаймалы ұдайы өндірістің кайнар көзі косымша күн болып
габылады, осы максатқа ол кұрделі каржы ретінде жүмсалады.
Аіайда рыноктық механизмнің сүранымы мен үсынымы жағдайығща
мұның өзі жеткіліксіз.
Сүранымньің калыпты жағдайындағы экономикалык өсудін
жсіенсивті типін алатын болсак, мүнда ерекше киьшдык туа
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коймайды. Экономиканың жеткілікті қаркынды дамуы сол кезге
дейін жүзеге асуы мүмкін: коғам кай уакытта экстенсивгі өсудін
шектеулі кедергілерімен жолыкканша. Ондай кедергілерге табиғи
ресуртардың косымша жетіспеушілігін жаткызамыз.
Әдетте, бұл жағдайда туындаған кедергілер шаруашылык
айналымына жекелеген, комайлы емес пайдалы казбаларды косу
есебінен жабылады және бүл ресурстарды кымбаттатады. Өңделген
кезінде ресурстар қүнының бірлігі нәтижесінде түпкі өнімнін өсуін
өте аз береді. Оның тиімділігінің төмендегенінде экономикадағы
пропорциональдьшык әзгереді жэне экономикалык өсу каркыны
төмендей бастайды.
Сұранымның есу жағдайында табиғи ресурстар мүмкіндігі
мәселесі одан әрі қиындай түседі, сондықтан экономикалык осу
бірқатар факторларға байланысты:
—табиғат ресурстарының саны мен сапасына;
—енбек ресурстарынын саны мен сапасынан;
—капитал ресурстарына;
— колда бар технологияға.
Бір сөзбен айтатын болсак, экстенсивті дамудын өзіндік
экономикалык шектеулері бар. Мүндай жағдайға тап болған коғам
өзінің бағыт-бағдарын өзгертуге тырысады. Эстенсивті дамудын
кайнар кәзінің жойьшуы қоғамды интенсивті өсу мүмкіндіктерін
карастыруға итермелейді. Демек техникалык продестің ресурсты
сақтау түрлеріне бағыт-бағдар жасау: оларға —материалды сактау,
энергияны сактау жэне корды сактау жатады. Барлык коғам
масштабындағы экономикалык осу тауар мен кызмет көрсетудің
жылдык көлемінің үлғаюымен байқалады. Сондыктан экономикалык
әсуді олшеудің корсеткіші: жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) немесе жалпы
үлттык өнім (ЖҮӨ) немесе үлттык табыс (ҮТ) болып табылады^
Экономикалык өсу абсолюттік және салыстырмалы мөлшерде
(алдағы кезендегі мөлшерге пайыз ретінде) өлшенеді. Мысалы, осы
жылы реалды ЖҮӨ 210 млн. теңге күраса, ал алдынғы да - 200
млн. теңге болған, онда абсолюттік түрғыдағы өсімі 10 млн. тенге,
ал салыстырмалы түрғыда —5% қүрайды.
Жекелеген уакыт мерзімінде экономикалык өсу жылдык өсу
карқынымен аныкталады. (ЖҮӨ-нің осу қаркынын анықтау үшін,
осы жылғы накты ЖҮӨ мөлшерін алдағы жылғы пакты ЖҮӨ
мелшерінен шегеру қажет. Сол айырманы алдағы жылғы накты
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ЖҰӨ-ге жаткызып. нәтижесін пайыз түрінде көрсетеді).
Жалгіы улттык өнімнш (ЖҮО) біраз жылғы қаркынды өсу
сипаттамасы керсеткіштерін гізе отырып, онын тенденциясын ашуға,
яғни экономикалык. дамудын бағытын анықтауға бояады.
13.2 ЭКОНОМИКАЛЫК ОСУДІҢ ТЕОРИЯЛАРЫ . 9
МУЛЬТИПЛИКАТОР ЖЭНЕ АКСЕЛЕРАТОР ЭФФЕКТІСІ

Өндіріс қаркынын жеделдетуге кол жеткізу үшін, Батыс елдерінің
вртурлі мектеп өкілдері эконом ика лы к өсудін моделі мен
формулаларын жасап, алдағы уакытка болжау құрды.
Осу формуласынын негізінде Кейнстің «мультипликатор»
теориясы жатыр. Ол кейінірек «акселерация» теориясымен
толыктырылды.
Мультипликатор — кобейткіш, ал акселератор —бул дайын өнім
суранымынын өсуіне деген интенсивті осушілік коэффициент».
«Мультипликатор» уғымын ағылшын экономисі Кан 1931-шіжылы
ендірген, кейінірек Дж. М. Кейнс озініц «Еңбекпен камту, осім және
акшаныц жалпы теориясы» (1936) кітабында дамытты. Бул уғымды
А. Хансен, Р. Харрод, Дж. Хикс, П. Самуэльсон, Н. Калдор және
баскалары өз енбектерінде карастырды.
Мультипликатор —бул колда бар курделі каржының өсуі кезіцдегі
улттык табыстыц кашна есе осетіндігін корсетеді.
Мысалы, жана жолды салуға күрделі каржы 5 млн. долл. тен
делік. Орташа табыс жылы ни 1000 долл. болатын алғашкы кезде
] ОООадамды жұмысқа тартады. Бірак жолды салуға белгілі көлемде
ірі жабдыктар мен материалдар кажет жэне оларды өндіруге жүмыс
аткаратын 1200 адам керек (сол бүрынғы жылдык табыс бойынша)
оолды. Жүмысты атқаратындардың (жұмыстылықтың) өсуі тутыну
заттарына сүранымды өсіре түседі. Сөйтіп келесі кезекте олардын
вндірісінін ұлғаюына алып келін, 800 адамды косымша жүмыска
тартады.
Демек, инвестициямен гікелей байланысты 1000 жүмысшыны
жалдау нәтижесінде, жүмысты аткаратындардын түпкі жиынтығын
3000 адам жалпы 15 млн. долл. табыспен қурайды немесе
алғашқыдан 3 есе коп деген сөз. Бүл жағдайда мультипликатор
3-ке тең.
Акселератордын іс-әрекеті мультинликатормен байланысты:
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мультипликатор инвестициянын көбеюімен ұлтгык табыстьш өсуін (оның
всуі еселенеді) қарастырады; акселератор (дайын өнім сүранымының
өсушілігіне инвестициялык сүраным өсушілігінің коэффициенті) —
ұлттык табыстың өсуі инвестицияньщ өсуіне алып келеді. Кезегінде
бұл барлық жүйені қозғалысқа алып келеді. Экономикалык өсудің
біртекті, бір бағытта іс-әрекет жасайтын мультипликациондық
процесі пайда болады. Акселерация принципін алғашкы рет 1913-ші
жылы француз экономисі А. Афтальон (1874-1956) және 1919 жылы
американ экономисі Дж. М. Кларк ұсынған. Кейінірек ол Р. Харрод,
Дж. Хикс, П. Самуэльсон еңбектерінде одан әрі дами тұсті.
МультипликациондьіК эффекті масштабын болжау үшін Дж. Кейнс
ендірген тәуелділіктің мәні зор: түтыну шығындары мөлшері мен
осы деңгейдегі табыс —«орташа тұтынуға бейімділік» —арасындағы
тәуедділік. Орташа гутынуға бейімділікті («АРС» —арқьілы белгіленеді)
экономикалык ғылымда «гісихологиялық фактор» ретінде түсіндіреді.
Себебі адамнын түтыну тауарларын сатып алу ниетін көрсетеді:
Түтынуға бейімділік дегеніміз —ұлтгык табыстың тұтыну бөлігінің
(С) барлық үлтгықтабысқа катынасы (Ү), яғни

түтыну
С
табыс
Y
жэне «шектеулі тұгынуға бейімділік» (МРС) дегеніміз кез-келген
түтынудағы өзгерудің табыстағы өзгеруіне катынасының көрсетілуі,
яғни
_ түтынудағы өзгеру _ ДС
~ табыстағы өзгеру ~~ ДҮ '
APC = —----- - немесе — ;

Бұдан баска да, Дж. Кейнс жинақтау мөлшері мен сол кездегі
табыс деңгейі арасындағы тәуелділікті ендірді —орташа жинактауға
бейімділік және шектеулі жинактауға бейімділік.
Жинактауға бейімділікті бірден-бір психологиялык фактор ретіңде
түсінеміз. Ол адамның ниетін сақтауды білдіреді. Орташа жинактауға
бейімділік (APS) үлттык табыстың жинактау болігінің (S) барлык
үлттык табысқа (Ү) қатынасымен анықталады, яғни
жинақтау ——
S
А/-’( —-------------табыс

ү

Шектеулі жинақтауға бейімділік (M PS) жинақтаудағы кез-келген
өзгерудің сондағы табыс өзгеруіне қатынасын корсетеді, яғни
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jy ip r — жинактаудагы ө з геру _ AS
жинактаудағы табыс ~~ Аү

Осы тәуелділіктер шекті мультииликациялык эффектіні бағалауға
ыкпал жасады.
Қазіргі Батыстык неоклассикалы к эконом икалы к мектебінін
окілдері экономикалы к осудің тым күрделі коп факторлы моделін
усынады. Нақтыласак, кеи факторлы Кобба-Дуглас функциясын

айтамыз.
Онын формуласы мынандай:
„

dQ

,

dQ

„

dQ

о

Q = — д- L + — х К + — х S
c/L
dK
dS

мүндағы Q - өнім;
L - еңбек:

К —капитал;
S - жер.
13.3. ЭКОНОМИКАЛЫК ӨСУДІҢ ҚАЗІРГІ ТИПТЕРІ ЖӘНЕ
ОНЫ Ң ЕРЕКШ ЕЛІКТЕРІ
Экономикалык осу экономиканын бір қалыпты он козғалысын
жэне оньщ әлеуметтік-экономикалык прогресін корсетеді. Мүндай
нрогрестің жалпы критериі өндіргіш куштердің даму деңгейі болып
таоылады. Экономикалык прогрестін козғаушы күші қайшылык
болады. Өндіріс пен түгыныс арасындағы қайшылық жалпы негізгі
және козғаушы күш болып табылады. Түтыныстар өндірісті
ынталандырады, екінші жағынан өндірістің өзі жаңа түтыныстарды
калыптастырады —сөйтіп осылай қайталана береді. Бүл кайшылык
- онын коғамдык түріне тәуелсіз ең жалпылама және өндіріс
дамуының табиғи негізі. Кез-келген коғамда түтынысты дәріптеу
экономикалык заңы бар. Жыл сайын түрғындардың саны өседі
ж әне оларды ң түты ны стары да өсіп оты рады . О лардын
тутыныстарын канағатгандыру үшін экономика материалдык жэне
рухани игіліктерді камтамасыз етуі қажет. Осыдан байкалатындығы,
экономикалык жүйе осы мәселені кандай дәрежеде шеше алатын
мүмкінділігіне қарай оның өміршендігі аныкталады. Ескеретін жай,
коғам ресурстары шексіз емес, сондыктан экономикалык өсудін
интенсивті типі қолайлылау. Себебі, материалдык игіліктер мен

қызмет көрсетудің артуына ғылыми-техникалық жетістіктердің
негізінде, еңбек өнімділігінің өсуі есебінен кол жеткізіледі. Әрине.
бұл барлық өндіріс факторларын тиімді колданудың нәтижесіі-ше
ғана жүзеге асады.
Экономикалык осудің казіргі типінің өзіндік ерекиіелігі бар. Онын
артта қалуы ХХ-шы ғасырдың 50-ші жылдары басталған ғылымитехникалық революция дамуының сәйкестігімен байланыстырылады.
Экономикалык өсу сапалык жаңа дәрежеге көтерілді және ол ҒТР
жағдайында өндірістің интенсификациялау негізінде жүзеге асады.
FTP-ның қазіргі дәуірі технологиялык революция айдарымен
жүзеге асып (70-80 жылдары басталды), ол мынаны байкатады:
—еңбекті сактандыратын технологияны кеңінен қолдану, яғни
робототехниканы кеңінен қолданатын жұмыскерсіз технология,
сондай-ақ машинасыз технологияны колдану-өнімді машинаны
қолданбай-ақ дайындау (мүндай технологияларға мынаны
жатқызамыз: плазмалык, электронды-сәулелік, радиациялык,
биологиялык жэне баска технология түрлері);
—ресурсты сакгаутехнологиясы, шикізатпен материалды кешенді
әндеу арқылы аз қаддықты және каддықсыз технологияны қолдану,
шикізат элементгерін атмосфераға жіберуді, ағынды суға және қоқыс,
үйінді тасталуын жою, яғни коршаған ортаны ыластамау.
Жаңа жағдайда өндіріс нәтижесіне баға беру өзгереді: бірінші
орынға сандық мәселе емес, шығарылған енімнің сапасы котеріледі.
Экономикалык есудің жаңа сапалық белгісі — өндірістің
прогрессивті күрылымының қүрылуымен, ғылымды кажет ететін
салалардың үлес салмағының артуымен түсіндіріледі. Олар FTP
нәтижелерін ендіруді және қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
Қазіргі жағдайда ғылым ролінің өзгеруімен экономикалык өсу
жана сапалык дәрежеге кетерілді. Ғьшым коғамнын тікелей өңдіргіш
күшіне айналуы аякталыгі келеді. Жоғарыдағы аталған барлык
жағдайлар экономика козғалысына, экономикалык дамуына жаңа
сапалық сыйпат береді.
Экономика өсуінің қайнар көзі — экономикалык ресурстар,
экономикалык мүдделер мен ынталандыру жатады. Олар атқаратын
қызметтің келемін үлғайтуға жэне сапасын арттыруға белгілі уакыт
кезеңінде барынша мүмкіндік жасайды. Нарыктык экономиканың
негізін жеке меншік күрайды жэне ол әрбір адамның жігер-кайраты
аркылы дамып, олардын жеке экономикалык мүдделерін жүзеге
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аеырады. Экономпкалык осулін сапалык жана типінін негізгі кайнар
көзі —экономикалык саясат жэне ол қоғамдағы мәуелеп тұрған
гутыныстарды доіі көрсетеді. Экономик;шықдамудың ерекше кдйнар
козі инвестиция (кұрделі қаржы) болады. Бүгін салынған каржы
колемі келешектегі табысты үлғайтуды көздейді. БүғанЖапония
елі айқын дәлел: халық шаруашылығын дамытуға жүмсалған
жоғарғы деңгейдегі инвестиция әлемдік қауымдастықта оны
дамыған м емлекеттің қатары на кетерілуге ықпал жасады.
Экономикалық өсудің сапалық жаңа типінің түпкі максаты адам
болып табылады. Оның FTP жетістігімен қаруланған білімін,
еңбегін де айта аламыз. Сондай-ак оньщ барлық кездегі көп түрлі
түгыныстары әлеуметгік-экономикалық прогрестің басты критериі
болмақ.
13.4. МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕПЕ-ТЕНДІКТІҢ
ТЕОРИЯЛАРЫ

Э кон ом и калы к осудің түрақты ди н ам и касы оны ң өсу
карқынынын төмендеуіне байланысты теңселуі мүмкін. Соңдықтан
оның осы қүбылысты тудыратын себебін талдау қажет.
Бір жағынан —нарыктык экономиканың калыпты қызмет жасауы
экономикалык өсуді тұракты динамикалық қамтамасыз етуі керек,
яғни оның «экономикалык динамикасы» гүрақты байқалуы қажет.
Екінші жағынан — нарыктык экономиканың қызмет жасауында
түраксыздык байкалуы мүмкін; экономика^ық өсудің тербелуі және
каркынының төмевдеуі. Бүл өз кезегіңде «экономикалык тепе-тецдікті»
камтамасыз ететін факторларды аныкгау кажегтілігін тудырады.
Экономистер көптеген жылдар бойы бүрындары және қазіргі
кезде де тегге-тендік динамикасы моделін іздестірумен айналыскдн
және айналысуда. Себебі ол бірін-бірі ж оққа шығаратын екі $
те н д е н ц и я н ы қосады : э к о н о м и к а л ы к т е п е -т е ң д ік ж әне
экономикалык динамика. Тепе-теіщік динамикасы-моделі классикалык
және кейнспк болып белінеді. Классикалық модеддің өкіліне француз
экономисі Жан Батист Сэйді (1772-1823) жатқызамыз. Оның
айтуынша барлық қоғам тек өндірушілерден тұрады (олар сондайак гүтынушы болы п та табылады). Сөйтіп өзі өндірмеген басқа
тауарларды сатып алу үшін, өзінің тауарын сатады. Демек, табыс =
шығынға тең. Сондықтан сүраным мөлшері ылғи үсынымға тең.
Алайда нақты нарыктык экономика күрылымы әлдекайда күрделі:
178

түгынуиіы саны ылғида өндіруші санынан асып отырады — табыс
толық жүмсалмайды (бір бөлігі жинактауға айналады, өндіруші
шығыннын бір белігін займ (несие) есебінен жүзеге асырады).
Бірақ нақты емірде Жан Батист Сэй моделінде көрсетілгендей,
«сұраным үсыным болып табылады», яғни баланстанбайды. Себебі
сұраным жинактау мелшеріне кемиді, ал үсыным несие молшеріне
артады. Осыдан барып өте маңызды тұжырым жасауға болады:
жиынтық сүраным мен жиынтық үсыным тепе-тендігі жинақталған
инвестиция мен несиеленген инвестиция тендігін талап етеді.
Жинактау түтынушының жиынтық табысының бір бөлігі ретінде
экономикалык шеңбер айналымынан шығып қалады. Сондықтан
олар сүранымға айналмайды ж әне оларға кеткен шығындар
өндірушіге қайтарылмайды.
Демек, жинақтау макроэкономикалык тепе-тендікті бұзады..
Экономикалык өсудің идеалды моделі мынаны ескереді: барлык
жинақтау инвестицияға (күрделі қаржыға) айналады.
Кейнстік модель табыс қозғалысының басқаша құрылымын
қарастырады: «табыстар—►сұраным», бірақ «табыстар жинактау»
емес.
Жинақтау инвестициянын негізін күрайтынын жэне жинактау мен
инвестиция ылғи да бір-бірімен тең екендігін Дж. Кейнс дәлелдеген.
Себебі фактілік жинактау мен инвестициялар табыс пен түтыныс
арасындағы айырмашылықка тең.
Егер табысты ақшалай түрде емес ңатуральды заттай түрде
қарастырсақ, онда табыс түтыну және еңдірістік (капиталды)
тауарларға бөлінеді.
Өндірістік және капиталдық тауарлардың жалпы шығарылуы
нақты сүраным немесе инвестициялык сүраным боп аталады.
Инвестициялық сүраным экономикалык жүйедегі бірден-бір ең
маңызды динамикалык элемент болып есептелінеді. Бүл модельдін
бірден-бір міндеті экономиканы түрақты өсу жылына салу.
Дж. Кейнс мынаны көрсетті: тепе-тендік жағдайына жету (жиынтык
сураным = жиынтык үсыным) инфляция, жүмыссыздықпен жэне
өңдірістіц төмендеуімен сайма-сай келеді.
Жиынтық сүраным —тауар мен кызмет көрсетудің әртүрлі көлемін
байқататын модель. Сондыктан түтынушы, кәсіпорын және үкімет
кез келген баға деңгейінде сатып алуға дайын.
Жиынтық үсыным - кез-келген баға деңгейіндегі накты ендіріс
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көлем і д ең гей ін б а й қ а т а т ы н м одель, (сурет 13-1 к а р аң ы з).

Сурет 13-1. Жиынтык сүраным мен жиынтык усыным.

Баскаша айтар болсақ, тегіе-тендік жағдайы ресурстарды толык
колданғанды корсетпейді. Практикада мынандай жағдайлар
кездеееді: егер ондіріс деңгейі ресурстарды толык қолдануды
камтамасыз еткенде. ЖҮӨ тепе-тендігін күруға талап еткен деңгейден
жокары болып келеді. Егер ол жоғары болса, онда ЖҮӨ тепетеңдігіне жету ушін өндіріс көлемін кысқарту кажет, яғни өндіріс
ресурстарын толык колданбау жағдайына бару керек. Бүл кезде
енбек ресурстары н да голык колданбау кажет, сөйтіп ол
жүмыссыздыкқа алып барады.
Егер ондіріс деңгейі ресурстарды толық қодцанғанда ЖҰӨ тепетендігін күруға талап етілген деңгейден томен болса, онда сүраным
үсынымнан түракты түрде артып отырады. Үсыным ешкандай арта
алмайды, себебі ресустар толық колданылып біткен. Ал сүранымның
шексіз артык, болуы инфляцияға үрілндырады.
Сөйтіп, нарыктық экономика екі оттың арасында қалады —
жұмыссыздык пен инфляция ортасында. Алайда, жүмыссыздык пен
инфляция арасында түракты кері тәуелділік қалыптасьш, оны
«Филиппе қисығы» түрінде бейнелейміз. Қисықтың бүлай аталуы
осының авторы Жаңа Зеландия экономисінің есімімен байланысты
(7-ші такырыпты караңыз). Енді ғана жұмыссыздық деңгейін
инфляция деңгейі есебінен реттеуге мүмкіндік туды және кері
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кұбылыста бола алады. Ондай нэрсе тек мемлекеттін араласуын
талап етеді.
КАТЕГОРИЯЛАР М ЕН ТЕРМ ИНДЕР
Экономикалык өсу, экстенсивті ж эне интенсивті типтер,
экономикалык өсудің факторлары, экономикалык тепе-тендік
теориялары, экономикалык динамика, экономикалык тепе-теңдік,
тепе-тендіктің классикалык моделі, тепе-тендіктің кейнсиандық
моделі, жиынтық сұраным, жиынтык ұсыным, инвестиииялар.
мультипликатор, акселератор, мультипликатор эффектісі, түтынуға
бейімділік, жинақтауға бейімділік, шектік түтынуға бейімділік, шектік
жинактауға бейімділік, шектік корлануға бейімділік, экономикалык
прогрестің қозғаушы күштері.
ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
1. Экономикалык осу және оның әр түрлері.
2. Экономикалык есудің теориялары.
3. Экономикалык тепе-тенділіктің теориялары.
МӘНЖАЗБА МЕН БАЯНДАМА ТАҚЫРЫПТАРЫ
1. Экономикалык осудің кейнстік моделі.
2. Экономикалык осудің қазіргі типы және оның ерекшелігі.
ӘҢГІМЕ ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ Ө ЗІН -Ө ЗІ БАКЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҮРАҚТАР
1. Экономикалык осу дегеніміз не жэне экономикалык есудің
қандай типтері белгілі?
2. Экономикалык осудің казіргі типтерінің ерекшелігі неде деп
ойлайсыз?
3. Мультипликатор жэне экономикалык осудің акселераторы
дегеніміз не?
4. Экономикалык және әлеуметгік прогрестің корсеткіші туралы
Сіз не білесіз?
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І

ОН ТӨРТІНШ І ТАРАУ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ДАМУДЫҢ ЦИКЛДЫҚ ТЕОРИЯЛАРЫ
14.1. АРТЫҚ ӨНДІРУ ЖӘНЕ ЖЕТКІЛІКСІЗ ӨНДІРУ
ЭКОНОМИКАЛЫК ДАҒДАРЫСТЫҢ ТЕОРИЯЛАРЫ
Қазіргі нарыктық өндіріс бір калыпты әрі үзіліссіз еместігімен
айкындалады. Өндірістін экономикалык өсуі және бір қалыптылығы
ұнемі оның қүлдырауымен қосақтасып отырады. Экономикалық
дағдарыс —бул өндіріс көлемінің кенеттен теменуі. Өндіріс көлемі
тө м е н д еу ін ің алғы ш а р ты н а э к о н о м и к а д а ғы қ о р л ан у
диспропорциясын жатқызамыз. Осы салдар тұптеп келгенде ендіріс
пен түтыныстың арасындағы негізі пропорцияны бұзады.
Қ азіргі н ар ы к ты ң м а р к ет и н гтік зерттеулерді ф ирм а,
корпорациялардың кеңінен колданғандығына карамастан, олардың
ешқайсысы өзінін өндірістік және коммерциялық кызметінің
барлык салдарларын дәл есептей алмайды.
Біріншіден, бүл тауар және ақша кайшылығымен байланысты
екендігі белгілі. Қай кезде ақш а айналы м күралы ретінде
қолданылғанда, онда айырбас процесі Т-А-Т екі карама-карсы акзіге
үзіледі: 1) сагу Т-А болса, 2) сатып алу А-Т болмақ. Тауарды сату
деген сол мезгілде басканы сатып алуды көрсетпейді: сатып алу
кештеу басқа жерде болуы мүмкін немесе тіпті болмауы да мүмкін
— акша жинақтау қүралы ретінде қолданылэды. Алайда тауар
өндірушілер өзара бір-бірімен байланысты. Мысалы: егер мата
өндіруші келесі токыма партиясын сатып алуды кейінге қалдырса,
онда тоқыма өндіруші мақга өндірушімен есептесе алмайды, ал ол
макта жинайтын комбайнды берушілермен, олар болса машина
жасаушылармен (қүрастырушылармен) есептесе алмайды жэне т.б.
Бүндай жағдай жай тауар өндірісіне гана тән болғанмен, бүл күбылыс
қазіргі жаппай өңдірісте де кездесуі мүмкін. Сату мен сатып алу
актісіндегі үзілістер де төлем төлемеу шынжырының туу пайда
болуының нақты мүмкіндігі жатыр және сондықтан өндіріс
қүлдырауы пайда болады.
Е кінш іден, бағалы қағаздарды ң тауар нары ктары ндағы
бағалардың үзіліссіз тербелуі осы рыноктағы сүраным пен үсыным
арасындағы диспропорцияның түрақты пайда болуын байкатады.
Егер осы диспропорциялар ұзақ сипатқа ие болса, онда өндіріс мен
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түгыныс аясында да ұсыныс масштабының сұранымға өзгеруіне
алып келеді.
Үшіншіден —бұл капиталдың артык қорлануы. Өндірістің ұлғаюы
төлем сұранымымен салыстырғанда тым артық болып келеді.
Сондықтан да экономикалық дағдарыстарды әдетте, артық өндіру
дағдарысы деп те айтады.
Экономикалық дағдарыстар динамикасы артық өндірудің XIXшы ғасырдағы құбылысы 1825 жылдан бастап үнемі әрбір 8-11
жылдан соң пайда болып отырған: 1825, 1836, 1847, 1857, 1866,
1873, 1882, 1891.
Ал, ХХ-шы ғасырда дағдарыстар арасындағы мерзім 8 жылдан
3-4 жылға дейін қысқара бастады: 1900,1907, 1917, 1921, 1929-33,
1937-38.
Әсіресе дағдарыстар арасындағы мерзім екінші дүниежүзілік
соғыстан соң айқын байқала бастады: 1945, 1953, 1957, 1960, 1969,
1973, 1979, 1981.
Экономикалык дағдарыстар аса тереңдемейтін болды, бірақ
жиілеп кетгі. Егер екінші дүниежүзілік соғысқа дейін экономикалык
дағдарыстар негізінен Еуропа елдерінде болса, осы соғыстан соң
экономикалық дағдарыстардың орталығы америка континентіне
ауысты —оның ішінде АҚІІІ-на (кесте 14-1-ді қараңыз).
Кесте 14-1

ХХ-шы ғасырдағы АҚШ-ты өндірісіндегі дағдарыстар'
Өндірістің төмендеуі
Жылдар
1948-1949
1953-1954
1957-1958
1960-1961
1969-1970
1973-1975
1979-1980
1981-1982

Төмендеу тереңдігі, %

Төмендеу ұзактығы,
айлар
11
13
9
9
14
17
12
16

-7 ,9
- 8,2
- 12,6
-4 ,8
- 8,0
- 14,5
- 8,1
- 12,4

1 Капитализм на исходе столетия. М. 1987. 164 бет.
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Егер екінші дүннежүзілік соғы ска дейін эконом икалы к
дағларыстар негізінен олемдік с ипатка не болса, экономикалык
дағдарыстың бір мемдекетте пайда болуы мүң екен, сол мезетте
өзінің орбитаеына әлемдік кауымдаетыктағы коптеген елдерді
үйірігі алады. Екінші дүниежүзлік соғыстан сод экономикалык
дағдарыстар негізінен ресми сипатқа ие болды . М әселен, XXшы ғасырдыд екінші жартысында артық өндірудід әлемдік
экономикалык дағдарысы үш-ак рет байқалды: 1958, 1974, 1980
жылдары, ал ХІХ-шы ғасырда бүдаң 3 рет артык болды.
Артык ондіру эконом икалы к дағдарыстары екі қызметті
аткарады: бүзушылық және сауыктырушылық. Сойтіп өндіріс
пен түтынушы арасындағы калыптасқан диспропорцияны бүзады.
Өндіріс мына жағдайда тоқтайды: бағаның төмендеуі оныд
кызметінід пайдасыздығына үрындырады және ол кәдімгі
пайданы таппайды да. Ш ығар жол біреу ғана — ондірістік
корларды жаналау: машина, күрделі жабдыктарды жөне аз
шығын жүмсайтын пайдалы лы к әрі пайда әкелетін өнім
ондірісіне кірісу кажет.
«Бәсекелестік күрес, әсіресе техникадағы шешуші төңкерістер
кезінде, ескі енбек кұралдарын оның табиғи елуіне дейін жаңасымен
ауыстыруды талап етеді. Катастрофа, дағдарыстардың басты қояр
нәрсесі —кәсіпорындағы ірі жабдықтарды кең қоғамдык масштабта
мерзімінен ертерек жаңалауға итермелейді».1
Өндірістід және оныд негізігі капиталыныд жаңару мерзімі
“ бүл кезекті дағдарыстың материалдык негізін жасау мерзімі
болып табылады.
ТМ Д ел дер ін де 1990-ы нш ы жылдары экономикалы к
дағдарыстын жаңа типі пайда болды — бұл өндіруі жетпеген
дағдырыс. Себеп К С Р О -ны ң қүлауына байланысты бүрынғы
одақтас республикалардыд өзара экономикалык байланыстарының
үзілуі және жаңадан егеменді мемлекеттердід күрылуы. Сондайак статистикалық мәліметтердің көрсетуінше, ендіруі жетілмеген
эк о н о м и к а л ы к д ағдары сты ң алғы ш арттары К С Р О - ны ң
күлдырауынан үзак уакыт бүрын қалыптаса бастаған, дәлірек
айтсак 70-ш і жылдардың озінде басталған. Сол кездін өзінде
1 К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. т.24, 191 бет.
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жанар-жағар және шикізат салалаларының өндірісінде құлдырау
байқалған: көмір мен мұнай, темір рудасын өндіру кыскарған,
шойын мен болат балқыту кеміген. Бұл экономикалы к ұдайы
өндіріс мүмкіндіктерінің тығырыққа тірелгендігін көрсетті жәие
ол жағдай ауыл шаруашылығында байкалды. Нөтижесінде сонғы
20 жылда астық, картоп, көкөніс баска да онімді ондіру колемі
өзгеріссіз қалып, ал елдегі түрғындар саны шамамен 20%-ға
артты.
Мәселенің бүлай күрделенуі әскери шығындарға қаражаттың
мол жүмсалуымен және түрғындардың ақшалай табысының
кәдімгедей өсуімен байланыстырылады. Тіпті 1990-шы жылы
түрғындардың ақшалай табысы 17%-ға өсіп, ал тауар мен кызмет
көрсетуді қанағаттандыра алмаған сүраным 238 млрд. рубльге
ж е т т і.1 Қ азақстан ж алпы о дақты қ халы к ш аруаш ылығы
кешенімен тығыз интеграцияда болғандықтан, бүл жерде де
өнеркәсіп өндірісінің қысқаруы белең алды. Акшалай табыстың
өсуі, е н ер к әсіп өн дірісінің кы скаруы тауар молш ерімен
қ ам там асы з етілм еді. Қ ан ағаттан д ы р ы л м аған сүраны м
республикада 1990-шы жылы 16,5 млрд. рубльден асып кетті
немесе 76%-дан астам жылдык тауар айналымы мен акылы
қызмет көрсетуді қүрады.2 Өндірістін қүлдырауы сонғы 4-жылда
дажалғасты. Мәселен, 1995және 1997-ші жылдары Республикада
өндіріс қүлдырауы жалғасып, 1990-шы жылғы деңгейдің 40%на жетті.
14.2. ЭКОНОМИКАЛЫК ЦИКЛ. ЦИКЛДЫҢ КЕЙНСТІК,
НЕОКЕЙНСТІК ЖӘНЕ МОНЕТАРЛЫҚ
ТҮЖЫРЫМДАМАЛАРЫ
Экономикалык цикл — бүл дағдарыстар арасындағы мерзім
жэне осы кезде оның төрт фазасы ауысады. Фазаның бірінші
(бастапкы) циклы - ондіріс күлдырауының дағдарысы. Дағдарыс
құбылысының болуы сұраным толем каблеттілігімен салыстырғанда
тауарды артық ондірумен түсіндіріледі.
1 Экономические науки. № 2, 1992, 94 бет.
2 Қаз ССР экономикасын турактандыру жоне нарыкка оту бағдарламасы,
Алматы, 1990. 4 бет.
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Дағдарыс кезеңінде өткерілмеген өнім саны тез ұлғайып,
жумысшылар босагылады, жүмыссыздык үлғайып, несие-ақша
байланыстары бүзылып, қүлдырау толкы ны үлғайды және
кәсіпоры ндар күлдырап, жойыла бастайды. Экономикалык
циклдын келесі фазасы депрессия («depressio» — латын сөзі,
томендеу, герендеу дегенді білдіреді). Бүл фазада өндірістің
күллырауы токталады. Ж айлап болса да запастағы тауарлар
өткеріледі және еркін ақша капиталы пайда болады.
Келесі фаза — тірілу, бүған тән нәрсе өндірісті үлғайту, демек
пайда бар деген с о з . Ол к е зе гін д е ө н д ір іс т ің дам уы н
ынталандырады. Циклдың кезекті фазасы — орлеумен алмасады.
Өрлеу өнім өндірудің қарқындылығымен сипатталады және
ол дағдарыс алдындағы деңгейден жоғары , жүмыссыздық
тартылады, қарыз капиталы үсынымы үлғаяды ж эне банк
пайызының (%) нормасы төмендейді (сурет 14-1-ді қараныз).
Экономикалык енеркәсіп циклы. Циклдар фазасы

Сурет 14-1. Дағдарыс фазалары.

Н а р ы к ж ағд ай ы н д а о н д ір іс к о зға л ы с ы н ы ң ц и к л д ы к
себептеріне эконом икалы к георияда қалы птасқан бірнеше
тсорпялық қөзқарастар бар.
Мәселен, К. Маркс артық өндірудің ц и к л д ы қ дағдарысының
реттілікпен қайталану себептерін түрақты капиталдың оқтыноқтын жаппай жаңаруымен қарастырған.
Ағылшын экономисі Дж. Кейнстің ойынша, цикл фазасынын,
алмасуы күрделі қаржы мөлшерімен байланысты, ол пайда
мелшері мен пайыз мөлшері ара-қаты насы мен түсіндіріледіДағдарыс сонда ғана болады, егер пайда мөлшері («шекті
тиімділік») пайыз мөлшеріне дейін төмендесе, онда ол мынаған
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алып келеді: кәсіпкердің өндірісті дамытуға каржы салу ниеті
жойылады.
Кдзіргі Дж. К ейнстің ізбасарлары — «неокейнстіктер» —
мәселен американ экономисі — П ол Самуэльсон былай дейді:
нарықтық экономиканы ң циклдык сыйпаты ұлттык табыстағы
тұтыну үлесінің төмендеуімен ж эне акселератор жеделдету ісәрекетімен түсіндіріледі. Олар күрделі қарж ы тербелісінің
амплитудасына және оның уақыт бойынш а үлестірілуіне оң
немесе теріс эсер етіп, өндірістің өсуінен оны ң кысқаруына бет
бүрыс жасайды.
А м ерикан эко н о м и сі М илтон Ф ридм ен б аскарған
« м о н е т а р и с т ік м е к те п » ө к іл д е р і « н е о к е й н с т ік т е р д е н »
айы рм аш ы лы ғы олар н ар ы қ ты к эк о н о м и к а н ы ң ц иклды қ
дамуының басты себептерін ақш а ф акторы нан іздейді. Акша
сүранымы арасындағы алшақтық және түрлаусыз ақша ұсынымы
нарықтық экономика тұраксыздығының себебі болып табылады.
Монетаристік мектептің негізін қалаушы Милтон Фридменнің
ойы нш а, дағдары стар м ем лекеттің акш а саясаты н наш ар
жүргізуінен туындайды. Сондықтан мемлекеттің араласуы акша
массасын шектеу мен түрақтандыруға бағытталуы қажет. Осы
ойларын М илтон Фридмен өзінің «А ҚШ -ның м онетарлы к
с-аясаты» еңбегінде баяндаған. Бүл жүмыс 1963-ші жылы шықкан
болатын.
Н арыктық экономиканың циклдық дамуын жою жолдары
нем есе жүмсартуды ж оғары дағы аталған әртүрлі м ектеп
өкілдерінің ойлары мынаған әкеледі: мемелекет антициклды қ
бағдарламаларға қатысуы немесе экономиканы тікелей реттеуі
қажет.
М әс е л е н , Ф .Э н ге л ь с т ің п ай ы м д а у ы н ш а, н а р ы к т ы қ
анархияны «ендірісті қоғамды қ-ж оспарлы реттеу»1 аркылы
жоюды алға тартады. Дж. Кейнстің пайымдауынша, стихиялы
нарықтық экономика олқылықтарын мемлекеттін араласуы
арқылы жоюға болатындығын айтады. М емлекет өндірістің
қүлдырауын жеке күрделі қаржыландыруды өзі ынталандыруы
болдырмау үшін қажет.
1 Ф. Энгельс, Анти-Дюринг. М. 1973, 284 бет.
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14.3. КАЗІРГІ ЦИКЛДЫҚ ДАМ УДЫ Ң ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.
ҰЗЫН ТОЛКЫНДАР

Қазіргі кезде циклдык дамудың өзіндік ерекшеліктері бар.
Олар екінш і дүниежүзілік соғы сгы ң, ғы лы ми-техникалы қ
революцияның әсерінен және мемлекеттің экономикалық ролінің
осуімен туындаған. Экономикалык дағдарыстар тым жиіледі және
тереңдей гүсті, сонымен катар депрессия фазасы үзақтығыньщ
үлғаюымен ерекшеленді. Мүндай күбылыстар 1974-1975-ші және
і 980-1982-ші жылдардағы экономикалык дағдарыстар кезенінде
байкалды. Бүл күбылыстар көптеген индустриалды —дамыған
елдердің экономикасын камтыды.
Дағдарыс кезеңі сыйпатында жаңа күбылыс —инфляция пайда
болпы. Дағдарыс кубылысымыц инфляциямен косылуы стагфляция
лен аталды. FTP жағдайында, әлемдік қауымдастықтағы коптеген
елдерде экономиканың салалық күрылымында өзгерістер болуда.
Бір жағынан м акроэконом иканы ң ғылым сіңіргіш жаңа
салалар — прибор күрау, робот қүрау қарқынды дамуда, екінші
жағынан дөстүрлі салалар — көмір, металлургия, токыма және
г.б. күлдырады, бүл олардын техникалык, технологиялык артта
калуымен түсіндіріледі. Осылай күлдырау күбылысы күрылымдық
дағдарыс деп аталады.
Циклдык теорияны жасауда айырықш а орынды Николай
Дмитриевич Кондратьев (1892-1938 жж.) алады. Ол Петербург
униізерситетінің түлегі, кейіннен сонда профессор болған.
Экономика институты ғылыми кеңесінің мөжілісінде 1926-шы
жылы 6-шы ақпанда жасаған «Коньюктураның үлкен циклдары»
баяндамасы оған әлемдік атак әкелді. Зерттеудің толық нәтижесі
осы атп ен 1928-ш і ж ы лы ш ы к к а н кітап та б аян далды .
Экономикалык циклдардын, 7-11 жылға созылатындығы белгілі
болса, бүдан басқада 48-55 жылға созылатын үзақ циклдардьщ
бар екендігі белгілі бола бастады. М әселен, Н.Д. Кондратьев
мынандай үлкен циклдарды қарастырды. Ол (цикл) қоғамдык
өндірістін технологиялык, базасының радикалды өзгеруімен және
оның күрылымдық қайта қүрылуымен түсіндірілді.
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Кесте 14-2
Кұлдырау

Өрлеу
1789-1814 жж.

1814-1849 жж.

1849-1873 жж.

1873-1896 жж.

1896-1920 жж.

Әдетте циклдарды кл асси ф и кац и ял аған д а екі критериі
қолданылады: ұзақтығы немесе циклды н мерзімділігі; оны
қозғаушы циклдар, бұл соңғысы оны жүзеге асырудың генезисі
мен механизмін алдын-ала анықтайды. Осы критерийлерге сәйкес
циклды к л асси ф и к ац и ял ауды ң б ел гіл і айкы ндам алары
қабылданған:
1. Н. Д. Кондратьевтің циклдары немесе узактығы 40-60 жылға
созылған узын толқынды циклдар. Оның басты козғаушы күші —
технологиялық өндірістегі технологиялык базаның радикальды
өзгеруі және оның құрылымдық қайта құрылуы.
2. Белгілі американ экономисі С. Кузнецтің (1901-1983ж ж .)
циклдары және олардың үзактығы 20 жылмен шектеледі. Ал
қозғаушы күштері — өндірістегі үдайы өндіріс қүрылымының
жылжуы боп табылады (бүл циклдер көбінесе үдайы өндірістік
немесе құрьшыс болып та аталады).
3. Жеке шаруашылық циклдары. Бұл 1 жылдан бастап 12-і
ж ы лға д е й ін гі к езең д і қам ти д ы ж ән е и н в е с т и ц и я л ы қ
белсенділіктің тербелісіне байланысты өмір сүреді.
КАТЕГОРИЯЛАР М ЕН ТЕРМ ИНДЕР

Артық өндірудің экономикалык; дағдарысы; өндіруі жетпеген
экономикалы к дағдарыс; экономикалы к (өнеркәсіптік) цикл;
циклдар фазасы: дағдарыс, депрессия, тірілу (жылжу), өрлеу;
эк о н о м и к алы к циклды ң м атериалды к негізі; к ей н стіл ік ;
неокейнстілік; монетаризм.
САБАҚТЫҢ ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ ЖОСПАРЫ

1. Циклдык дамудың теориялары.

1
Лабанов Е. П рогнозирование с учетом цикличности эк он ом и ч еск ого
роста. Э коном ические науки, № 2, 1991, 14 бет.
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2. Артык. өндіру жопе онліруі жетпеген эконом икалы к
дағдарыстар.
3. Күрылымдык экономикалык дағдарыстар.
МӘНЖАЗБА МЕН БАЯНДАМАТАҚЫ РЫ ПТАРЫ
1. ТМД елдерінлегі экономикалы к дағдарыстар және оның
ерски іеліктері.
2. Қ азакстан Республикаеы ны ң н ары кка оту кезіңдегі
антидағдарыстық бағдарламалары.
ӘҢГІМ Е ӨТІЗУГЕ Ж ӘНЕ Ө ЗІН -Ө З І БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҮРАҚТАР
1. Артык өндіру экономикалык дағдарысы. Бүл дегеніміз не,
онын пайда болу еебептері?
2. Экономикалык дағдарыстын белгілі уакыт аралығында
кайталануы немен түсіндіріледі?
3. Экономикалык (өнеркәсіптік) цикл дегеніміз не?
4. Қазіргі экономикалык дағдарыстардын ерекшелігі неде?
5. Н.Д. Кондратьевтін үзын толкындары дегеніміз не?
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еркіндігін алуда: ал барлық халык шаруашылығы кешенінен
техникалық, үйымдық, экономикалык және қүкыктык түрғыдан
дараланған. Кәсіпорының үйымдық түрлері алдыменен меншік
түрімен айқындалмақ. Олар мынандай түрде болуы мүмкін:
— азаматтар меншігіне негізделген жеке кәсіпорындар;
— үжым меншігіне негізделген кәсілорындар.
Кесте 15-1

Кәсіпкерлік қызметтің негізі үйымдык, түрлерінің
артықшылығы мен олкылығы

Олкылығы

Кәсіпкерліктід
түрлері

Артықшылығы

1. Бір түлғалы
жекеленген
шаруашылықтар

Үйымдастырудағы
қарапайымдылығы.
Қызмет жасауының
толық еркііідігі.
Нарықтық саладағы
мінез-кұлқьшыц
икемділігі. Қызметінін
қүпиялығын сақтау
мүмкіндігі. Барлык
табыс табудағы
максимальды мүдцелілігі.

Капиталды көптеп
тартудағы киындықтары.
Болған зардаптарға жауапкершіліктіц шексіздігі.
Барлық ұйымдық және
басқарушылық іс-әрскеттіц біріктірілу кажеттілігі.

2. Серіктестіктер.

Баскару бойынша міндеттерді бөлу. Қаржы тартудағы үлкен мүмкіндікгер.
Еркін жөне опсративтік
іс-әрекеттін әріптестермен келісу кезіндегі
шектеулілігі.

Әріптестердіц өзара өнімсізідігінің ықтималдығы.
Сенімсіздік аркасыішағы
әлеуметтік-психологиялык
комфортсыздық. Әріптестердің өзара келіспеушілігің аркасыңдағы бұл түрдін
түраксыздығы.

3. Акционерлік Қосымша капиталды
қоғамдар.
тезірек жөне кеңірек
тарту мүмкіндігі. Кор
порация кызметі өртүрлі
сала шсңберівдегі капи
тал қозғалысыиын еркіндігі. Акционерлердің
шектеулі жауапкершілігі.

Баскарудын тым күрделілігі
жэне онын оперативтілігінің темеиділігі. Акционерлердің басқаруға катысуы
мен бакылау денгейінің
жоғары еместігі. Кәсіби
құпюшың ашылу
мүмкіндігі.
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Ұжымдық кәсіпорындар кооперативтік немесе акционерліктүрде
болуы мүмкін. Кооперативтік кәсіпорын ақшалайға емес, жеке
тулғанын пайлык негіздегі мүліктік жарнасына және олардың
біріккен еңбек қызметтеріне негізделеді:
— акционерлік қоғам түрінің негізіндегі кәсіпорын. акционер
меншігінің негізіңде кызмет жасайды;
— мемлекеттік және қазыналық кәсіпорындар жалпы мемлекетгік
міндеттерді шедіу үшін қүрылады;
— күрылтайшылар мүлігінің қосылуы негізінде біріккен
кәсіпорындар күрылады, яғни оған шет ел занды түлғасы мен
азамаггарыда енеді.
Қазаксган республикасы Азаматгык Кодексімен, «Шаруашылык
қызметінің еркіндігі және кәсіпкерлікті дамыту туралы», «Жеке
кәсіпкерлік корғау мен колдау туралы» республика зандарында
кәсіпорын кезкелген меншік түрлерінде және оның өзі күрған
бірлестіктерде болу мүмкіндігі айкындалған.
Қазіргі кезде нарыктык экономикасы дамыған елдерде бірнеше
миллиондаған әргүрлі фирмалар кызмет атқаруда. Осы каптаған
көптүрлі белгісі бойынша классификациялау қажет (Кесте 15-2).
Кесте 15-2

Кәсіпкерлік кызметті белгісіне карай нысаны мен түріне
классификациялау

Үйымдык-қүкыктык нысаны
бойынша

Шаруашылык
кызметінін
сипатына карай

Сёшалык
қызметі
бойынша

Меншік
нысаны
бойынша

Картелдср
Синдикаттар
(консорциумдар)
Трсстер Концерндер
Конисрнконгломераттар
Холдингкомпапиялар
Акдионсрлік
коғамдар
(копорациялар)

Өндірістік
Саудалық
Дслдалдық
Банктік
Сактаидырулық
Инвестициялык
Иновациялық
Инжинирингтік
Венгурлік
(тәуекелділік)
Консалтингтік

Өнеркәсіп
Ауыл шаруашылығы
Сауда
Байланыс
Көлік
Қаржынесиелік
Мәдениет
Өнер
Білім

Мемлекеттік
Қазыналық
Үжымдык
Жалгерлік
Кооперативтік
Акционерлік
Жекелеген
Аралас
(біріккен)
Мемлекеттік
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Кооперативтер
Серіктестіктер

Аудиторлық
Трастолык

Ғылым
Денсаулық
сактау
Түрғын үй
шаруашылык

кооперативтік пен бірге.
Үжымдык
жекемен
бірге.
Мемлекет
аралык
(біріккен
кәсіпорын)

Бір қолға біріккен фирмалар саны мейлінше көп. Тек ғана АКДІның өзінде олардын, саны 7 млн. қүрайды. Қолдағы қаржы корының
шекгеулілігі оларды бірігуге итермелейді. Сөйтіп санның салдарынан
әртүрлі серіктестіктер құрылады.
15.2.
НАРЫҚТЫҚ ТӘУЕКЕЛ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ
КӘСІПОРЫННЫҢ (ФИРМА) ҚЫЗМЕТІМЕН МІНЕЗ-ҚҮЛҚЫ
Н арықты қ орта жағдайында ж әне кәсіпоры нны ң толық
экономикалык, құқықтық өзінше еркіндік алуы, оған көптеген
қосымша міндеттер жүктейді. Сейтіп кәсіпорынның айналысатын
қызметі шеңбері кәдімгідей үлғаяды. Мемлекетгік экономика
жағдайында негізгі буынның іс-әрекеті тек кана өндірістік қызметпен
тұйықтадцы. Кәсіпорын өзінің экономикалык және әлеуметгік
қызметін жалпы мемлекетгік шаруашылык механизм! арқылы жүзеге
асырады. Аралас әрі әлеуметгік-бағытталған нарыктык экономика
жағдайында мемлекет кәсіпорынға иелік қүк бере отырып, оның
өз мүлкін, өндірген өнімін және тапқан табыстарын пайдалану мен
жаратуды, кәсіпорын шығындары арқылы әлеуметгік шаралардың
бір бөлігін жұктейді.
Сондықганда барлық кәсіпорындар меншік түріне байланыссызак экономикалық кызметті ғана емес, әлеуметгік қызметгі де аткаруға
міндетті. Еидеше экономикалык қызмегтін құрылымын карастырамыз:
— өндірістік қызмет, бұл қоғамдық түтынуды канағаттандыру
үшін кажетті тауар мен қызмет көрсету ендірісімен байланысты;
— алынған табысты белу мен мақсатты колдану кызметі, мұнда
ендіріс іс-әрекетінен алынған табыс өндірісті ұлғайтуға және
үжымды әлеуметгік дамытуға жұмсалады;
— жаңа жағдайда кәсіпорын өндірілген онімді өткеру кызметімен
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айналысуға мәжбүр, мұнда ол нарыкшқ конькжіурамен, бәсекелесгік
орта жағдайымен, сүраным төлем кабілеггілігімен және нарықтык
ортаның баска да факторларымен есептесуі керек;
— жаца жағдайда кәсіпорын иығына мемлекеттік экономикадағы
кәсіпорында кездеспеген —кәсіикерлік кызмет жүктеледі.
Осы кызмет бүрындары және қазіргі кезде де дәстүрлі түрде шағын
бизнеспен байланыстырылады. — Қазіргі нары кты қ жағдай
кәсіпкерлік жайлы ескі көзқарасты барынша жоюда.
Экономпкалық әдебиеттерде бизнес саласындағы кәсіпкер
жепстіпн. олардын бизнес жүргізу мүмкіндігін ашу кабілеттілігі және
оны қолдану шеберлігімен байланыстырады. Жалпы кәсіпорын
кәсіпкер ретінде мынаны шешуі кажет:
— нарыктык түтыныстардың күрылымьш дүрыс бағалау керек және
олардың ішінен канағаттаңдырылатыңдардың қайсысы кеп эффект
беретіндігін аныктау;
— озінін меншікті табысын калай максимилизацияласа, сатыпалушылардың пайдалылығын да солай арттыру кажет;
— кәсіпорыннын максатын анықгап, адамдарды соған кол жеткізу
үшін үйымдастыру керек. Ол үшін оған ынталандыру мен мотивация
қүрылады.'
Сондай-ақ осыдан туындайтын нарықтык экономиканын, жаңа
жағдайында кәсіпорынға баскада біраеше қызметтерді жүзеге асыруға
тура келеді:
— нарыктык ортаның жағдайында кәсіпорынның бәсекелестік
каблетнлігін колдау;
~ менеджмент жүйесін колдана отырып, ішкі органы баскару кызметі;
—казіргі маркетинпік жүйені колданьш, сыртқы нарықтық ортаны
басқару қызметі.
Осы аталған үш кызметті кәсілорынның а ткаруы оған өзінің
н ар ы кты қ ортадағы м ін ез-қ ү л қы н ы ң сипаты н анықтауға
кемектеседі.
ГНарыктык экономикада кәсіпорыішьщ (фирманын) қызмет жасауы
үнемі айкынсыздыкпен және тәуекелмен байланысты. Сондықтанда
кәсіпорын жайлы мындаған мінез-қүлыктеорияларынан ерекше мәнге
ие теориялар —ол нарыктык тәуекел жағдайындағы кәсіпорынның
мінез-қүлқын қарастыратындары болып табылады.
' Непринцева Е. Фирмы в рыночной экономике. РЭН, №8, 1993. 130 стр.
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Нарықтық тәуекел жағдайындағы көсіпорыннын мінез-құлкы.
Кәсіпкерлік кызметте тәуекелсіз нәтижеге жету мүмкін емес. Егер
басшы тәуекелге бой үрмаса, онда ол түбінде банкрот болады.
Менеждментге, егер кәсіпкер тәуекелділік шешімнен қашкақтайтын
болса, онда оны үйым үшін қауіпті әрі токырауға алып барады деп
есептеген.
Тәуекелдің әртүрлі анықтамалары бар. Бір жағдайда ол келешекпен
салыстырғанда анықталмағаңдық ретінде тусіндірілсе, еісіншісінде —
оның дефинициялануы мүмкін болатын салдарларды қосып алады,
үшіншісінде — өзінше тәуекелді жүзеге асырушы жаңалык ретінде
түсіндіріледі. Өте дәлелденген және ыңғайлы деп мына анықтаманы
айтуға болады: тәуекелділік — қоғамдық пайдалы нәтижеге
мақсаттылықпен жету үшін қүқылы кауіптілікті жасау, себебі кәдімгі
және тәуекелсіздік қүралдарымен қол жеткізу мүмкін емес.1
Тәуекелді әртүрлі белгісіне карай классификациялауға болады:
өндірістік, коммерциялық, қаржылық, пайыздық (%), несиелік.
Өндірістік тәуекел кез-келген өндірістік кызмет түрін жүзеге
асырумен байланысты түсіндіріледі. Өндірістік тәуекелдің басты
себептері —межеленген өндіріс және еткеру көлемін мүмкіндігінше
төмендету, материалдык яғни басқа да шығындардын өсуі, көтеріңкі
төлем мен салықтарды және т.б. төлеу.
Коммерциялық тәуекел —кәсіпкерлерге бекітілген тауар мен қызиет
көрсету процесін өткергенде туындайды. Қ азір гі уакы тта
коммерциялық тәуекелдің кең тараған түріне-тауардың сатып-алу
бағасының өсуін, сатып-алу көлемінің ойламаған жерден төмендеуін,
айналым процесіндегі тауардың жоғалуын, айналымдағы шығынның
көтерілуін, өткерілу көлемінің төмендеуін және т.б. жатқызуға
болады.
Кәсіпкерліктегі қаржылық тәуекел заем қорларының барлық
кәсіпорындағы қаржы қорларына қатынасымен байланысты болады.
Пайыздық тәуекел — пайыз нормасының өсуіне қарай, бағалы
кағаздарға бағанын төмендеу мүмкінділігімен байланыстырылады.
Н еси е тәуек ел ін ің пайда болуы заем щ иктің карызды
телемегендігімен түсіндіріледі.2
' Омаров A .M . П редприим чивость руководителя. М ., П олитиздат, 1990,
22 бет.
J Экономика и бизнес. / П од ред. Камаева В.Д. м^ГИзд. МГТУ. 1993, 15
бет.
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Жоғалту мөлшеріне байланысты тәуекелдің даулы облысы мен
зонасын ерекше болін караймыз. Схемалык түрде зоналар кесте
15-3 бейнеленген.
Кесте 15-3

Тоуекелсіздік Жіберуте (келісуге)
зонасы
болатын гоуекелділік юкасы
Жоғалту
Нольдік
Күткен пайдадан
жоғалту
төмен

Қауіп-катерлі
Сьшдарлы
тәуекелділік
тәуекелділік
зопасы
зонасы
мөлшері:
Күткен қаржы- Бара-бар немесе
даи көп
кәсіпкердің
мүліктік
жағдайынан көп

Жоғалту болмайгын облысты тәуекелсіздік зонасы дейміз және
оған нолдік жоғалту тән.
Облыстың жіберуге болатын тәуекелділік зонасы деп, сол
шеңбердегі кәсіпкерлік кьгзмет түрінің өзінің экономикалык
максаттылығын сактайды яғни жоғалту бар, бірақ олар күткен
плйлсідан томен. Жіберуге болатьш зона тәуекелділігі шекарысының
жоксілтудеіцейіне сай келуі және ол кәсіпкер казметоіің есептелінген
пайдасына тенбе-тен.
Сындарлы тәуелділік зонасы —бүл сондай облыс, кәсіпкерліктен
күткен түсім мөлшерінен артыктау жоғалту мүмкіндігімен
сыипатгалады және ол шығын мен гтаңца сомасын корсетеді. Баскаша
аитар олсак. сындарлы тәуекелділік зонасы жоғалту қауіптілігімен
сыипатталады, сондыктан да күткен пайдадан артықтау және
кәсілкердщ іске жүмсаған барлык қаржысын жоғалтуына алып келуі
мүмкін. Қараетырған соңғы жағдайда кәсіпкер атқарған іс-әрекетген
е ш қ а д н та ыс таба алмай ғана калмайды, бірақ барлык жарамсыз
шығывдар сомасында тақырға отырздьг.
катерлі тәуекеддік зонасы жоғалту облысында кәсіпкердің
тәуекрп^ҒДаИЬШа СЛЙ мөлшеРіне *етуін байқатады. Қауіп-қатерлі
алып
" Г Г * ' күйретуге’ банкротгыққа, толыкқүлауына
к-'ivi п-к"іт
а 1легп’ ОНЬІ жауып, мүлікін сатгырады. Сондыктан
байланыссьп! ^ уекелділік (мүліктік және ақшалай зияндылығына
;ідам'өміпін ЛегеТеГ°РИЯСЫНа мьшандай тәуекелділік жатады: тікелей
н кауштілік пен байланысты немесе қауіп-қатердің
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тууымен.1
Тәуекедділікті баскару саласында білікті квалификациялы жүмыс
жүргізе отырып, оны азайтуға болады. Ол үшін — өзін-өзі
сақтандыруды қолданады, тәуекелділікгің бір белігін хеджирование
жолымен басқа жеке түлғаға немесе үйымға береді, опциондар,
сақтандырулар жүргізіледі. Тәуекелділіктің азайуына тиімді болжау
мен жоспарлау, лимиттеу ықпал етеді.
Хеджирование дегеніміз не? Хеджирование (ағылшынныц headqinq
созі) — бұл фьючерлік іс-әрекет жасағында тәуекелділіктен
сақтандырылудың түрі. Хеджирование банктік, бирж алы к,
к о м м е р ц и я л ы қ п р ак ти к а д а к о л д ан ы л ад ы . Б и р ж ад а ол
(хеджирование) фьючерлік контракта регіңде жүзеге асады.2 Биржада
хеджирование жасаған кезде іс-әрекетке қатысушылар өзін бағаның
ыңғайсыз келісімінің өзгеруінен және басқа операцялардан
сақтандыру мүмкіндігіне ие болады, сөйтіп келешекте тауарларды
алып келуді ескереді. Хеджированиенің кен тараған түрі - жедел
валюталық іс-әрекетті жасау. Біздің елімізде хеджирование тіпті
қодданылмайды, ал әлемдік практикада ол кен тараған.
Өзін-өзі сақтандыруды қолдану арқылы фирма озінін кеткен
шығынын кемітуі мүмкін. Ол арнайы резервтік қордың қүрылуымен
байланысты немесе шеккен зияндарын өзінің айналмалы қаржы
қорының бір белшігімен жабады. Өзін-өзі сактандыру логикаға
жататын нәрсе, себебі сактандыру мүлігінің күны бизнестегі барлық
мүлік және қаржы параметрлерімен салыстырғанда аса үлкен емес.
Кәсіпорынды өзін-өзі сақтандырудың және бір түрі опциондарды
шығару болып табылады. Опцион —алдағы келісім бойынша, сонда
көрсетілген жағдайға карай, сатып-алушынын сатып алу күкығы.
Опцион —мерзімі көрсетілген қосымша тауар мөлшері, сол уакыт
к е зе ң ін д е бір ж ағы н ан е к ін ш і ж а қ қ а е з ін ің к ү кы ғы н
пайдаланытынын хабарлауы керек.
Әлемдік пракгикада қымбат жүмыстардың баска компанияларда
1 Райзберг Б.А. Азбука предпринимательства. М., М ИП «Дума». 1991, 5455 беттер.
2 Фьючерлік іс-әрекет алдағы уакытта откізілетін тауар немесс акцияны сату
жайлы келісім.
Бул іс-әрекеттің негізгі максаты акция курсынан айырманы алу болып
табылады.
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жүзеге асқанынла каржылык тәуекелділіктің бір болігін аудару кең
тараған (венчурдык якни тәуекелділік), себебі барлык жоба
сәтсіздікке үшыраған жағданда кдржы щығынынык бір бөлігін өзі
КЮ ТРПРПІ

15 3' ШД Р^ Й Ы ЛЫ Қ ЖӘНЕ КОМ М ЕРЦИЯЛЫ Қ ЕСЕПТЕР
КӘСІПКЕРЛІК КЫ ЗМ ЕТТЩ ТӘСГЛІ РЕТІНДЕ
„ Я * » ™ * ЭКОНОЛ1Ика ның аралас әлеуметтік-бағытталған екі
^ ™ РЛЫК ортасы ~ т ін е мешекеттік әрі мемлекеттік емес

^ , : РЫНДарДЫ ендір*п’ кәсіпорынның (фирма) шаруашылык
есеп ІІНЩ СК1Түріы колға алаоы: шаруашылық және коммерциялық
Шаруашылык есеитің пршщиптері.
|„ я ^ ! " Ш{ДеН’ шаРУашь,лық есептің бөлінбейтін бөлшегіне
Регп\Жтт.иіЫҚТЬІҒп ° 3 ®ет'нше Щмыс жасауы жатады. Қазақстан
Ж ч т м с і,КаСЫ резидентт‘Н М емлекеттік кәсіпорын жайлы
и,ү> а СаИ’ ’^ емлекетт,к кәсіпорынға шаруашылығьш өз бетінше
жүргізуге қүқық берілген.
СН’ кәсі|ІОРьш «зін-өзі сактау принципін жүзеге асырады.
ОІІ Kanaf. ІП ен’ казіРгі кезде мемлекет меншігіндегі кәсіпорын өзінкәсіппп, андь,ру иршіпииін жүзеге асыруды қажет. Бүл мемлекетгік

жағлчй
¥ЖЫМЫНЫҢ басты міадеті болыл саналады. Нарықтык
өзі tvti і „ . , Г ТаРДЬГК ,өлсмділіп11 байқатады. Ендігі жерде үжым
энсогия жйирН " Әр^ Н т ^арлығына да төлеуі қажет. Тек материал,
тегін Немесе
ЛЫКТарға ғана емес>енді кәсіпорын бүрыңдары
жер cv тйггятт £ ‘ ; ОЛШ төлеген нәрселерге де: жүмыс күшіне,
болды ' С
ЫКа3 "и,ар және басқада табиғи ресурстарға төлейтін
марапат^^дьГ кртпей-ак^бүп0ЧДЫ нәтижелеР ҮШІн мемлекеттік
марапаттау принципіне көш ілТ К*™ МвМЛекет аткарған) ӨЗІН' Ө31
коммерциядыхж-ііскгил.Г
үл толық шаРУащылық есептін
Жедел басқару кЗ ь^ “ альткеледі
кәсіпорындар (мемлеитгікгін Z Cb' T
казыналык
есепте болады, сөйтіп т е і
түрі) толык емес шаруашылык
еткеруіне рүксатетіп^т
ӨЭ1 вндіргек өнімді ғана өз бетінше
™
мемлекет аныкгайдь,.
нарыкгык катынзска гашуі ш т '^ ам ш Ш ак-э и ‘Р ш Ш к модельден
У шаруашылық есеп сауалын қарастыруга

жаңаша көзқарасты талап етті. Мұндай көзкарасты кысқаша ғана
былай тұжырымдауға болады: әртүрлі меншіктегі кәсіпорынның
кәсіпкерлік кызметі шаруашылык есептін коммерциялык есепке
ауысуын талап етеді. Егер шаруашылык есептегі кәсіпорыннын
алдында негізінен өндірістік —өткізу міндеті түрса. коммерциялык
есеп жағдайында кәсіпорын алдындағы міндет — тек ондірістік
өткізу ғана емес, сонымен катар қаржылык сатып-алу және
маркетингтік қызмет көрсету болып табылады.
К оммерциялы қ есеп жағдайында кәсіпоры н кызметінің
күрылымы 'гүбегейлі түрде озгереді, себебі түтынушымен қатаң
тапсырыс байланысының үзілуінен өзінін тауар өткізу кепілдігі
болмайды және олардың басқа өндірушілер тауарына бағыт бүруы
мүмкін. Демек кәсіпорын өзінің кызметін жаңа факторды ескере
отырып жоспарлауы кажет, ол бүгінгі талаппен айтар болсак нарыкгық тәуекел болып табылады. Коммерциялык есеп кэсіпорын
кызметінің жоспарлау мағынасын жаңалай түседі. Бүл процесс
коммерциялык есегі жағдайында бір ғана өндірістік бағытгы камтып
алмай, сондай-ак оның негізінен терт аспектісін: егкізу, каржы,
өндіріс жэне сатып алуды да камтиды.1
15.4. КӘСІПОРЫН (ФИРМА) ТАБЫСТАРЫ
Ж ЭНЕ ОЛАРДЫ БӨЛУ
Батыстың экономикалык теория мектептерінде кәсіпорын
табыстарын талдағанда мынандай экономикалык категориялар
қолданылады:
— жалпы (жиынтык) табыс, өзінің опіміи өткеруден алынған;
— орташа табыс, өткерілген енім бірлігіне есептелінген;
— шектелген табыс, косымша онічді сату аркылы жалпы табыстыц
үлғаюы.

Қазақстан Республикасында аралас әлеуметтік-бағытталған
н ары кты к экон ом и ка ж ағдайы нда бүры нғы м ем лекеттік
экономикада колданылған экономикалык категориялар сакталалы:
ондіріс шығындары, озіндік күн. жалпы жэне таза табыс, пайда,
рентабельділік, рентабельділік децгейі. Осы экономикалык
категориялар мемлекетгік кәсіпорын секторында ғана емес, сондайак
әр түрлі мемлекеттік емес көсіпорын секторында да қолданылады.
1 Х оііер В. Как делать б и зн ес п Енропс. М .. 1990. 120-156 беттер.
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Үжымдык пен жеке косіпорымдағы пайда меншіккерге жатады
жэне оның жарғысына еаіі бөлінеді. Өзінін меншікті шығынын
есептеп алмай. кез келген мсниіік түріндегі косіпорынға өзінің
табысын аныктау мүмкін емес. Оған — шикізат пен материал
шыіынлары жағар маіі, электроэнергия, негізгі өндірістік корлардың
амортизациясы. еңбек акы жәис әлеумеггік кажеттілік шығыңдары

жатады.

Кәсіпорын шьнъіндары онімнін озіндік кұны түрінде болып
келеді. Өзіидік күи — щ л оиімді дайыпдаудағы ақшалай шығынның
жумсалуы.
Өз өнімінің құиы мен шығындар (озіндік қүн) арасындаш
айырма косіпорынның таза табысын күрайды. Әдетге кәсіпорышшң
таза табысы ретіиде пайда жузеге асып отырады. Таза табыс
коеіпорынның алған (танқан) табысынын бір бөлігі ғана емес,
косіію ры іш ы ң барлы к табысы жалпы табыс деп аталады.
Кәсіпорынның жалпы табысы өнімді өткеруден түскен ақшааан
материалдык шығыпды алып тастағанға тең (кесте 1.5-4 караныз).
Жалгіы табыстан әлеуметтік кажеттілікке: зейнеткерлік кор,
олеуметтік және медицииалық сактандыру коры, түршндардын
жүмысгылык корына керекті нәрселер жіберіліп отырады.
Жіберілу мөлшері бекітілген зандылыктар нормасымен негізі
және косымша жалақы еомасынан жүзеге асады.
Енді мемлекетгік шаруашылык, есептегі кәсіпорын —мысалында
иайдамын болінуін карасгырамыз. ГІайданы болудің екі варианты
бар: бірінші вариант —толық шаруашылык есептің бірінші моделі
бойынша, келесісі - шаруашылықесеіггщ екінші моделі бойынша.
Олардың бір-бірінен айырмашылығы мынада: шаруашылыкесептін,
Кесте 15-4
_______________

Әткерілу көлемі

М атериалды к ш ы ғы ндар

К өсіпоры н иіығыпдары
(озіидік күп

бірінші моделінде — ш аруаш ылык есеп табысы ретінде
калылтасады, сөйтіл ол озіне жалақы коры мен экономикалык

ынталандыру қорын ендіреді. Осы аталған соңғы кор мына қүрамнан
түрады: өндірісті дамыту қоры, әлеуметгік-мәдени шаралар коры
жэне материалдык сый ақы коры.
Шаруашылык есептің екінші моделі біркелкі акы толеу қоры
ретінде қалыптасады. Од өзіне акы төлеу коры мен материалдык
сыйақы корын косып алады. Енді осыларды карастырамыз (кесте
15-5-ті қараңыз).
Кесте 15-5
Табы с
салығы

Косалкы
салынған
қүнға
салық
(ККС)

Шаруашылык есептіц бірінші
моделінде шаруашылык есеп
табысы калыптасады
Е ңбек
ақы қ ор ы

т
+

Экономикалык
ынталандыру қоры

Жер
Несис
қоипа- үшш
паиыз
уын
пайдалатындарға
салык

Резервтік

Мате (сакӨпді- Әлеуриал тык)
мегпк
рісті
қоры
дамыту мәдени дык
сып
шара
аны
лар
Шаруашылык еселтін екінші
моделінде біркелкі еңбек акы коры
калыптасады

Экономикалык
ынталандыру
коры

Ецбек
акы коры

т
+

Материалдык
сыйакы коры

Коммерциялык шаруашылык есепке көшкен мемлекетгік емес
кәсіпорындарда табысты белу модельсіз негізде жүргізіледі.
Коммерциялык есептеу негізінде жүмыс аткаратын барлык жеке,
үжымдык, акционерлік, шетелдік, аралас кәсіпорындар табысты белу
процесіне мемлекеттін араласуына жол бермейді. Бүған дейін олар
бюджетке төлем беріп, несиені кайтарып кояды. Олар енбек акы,
жүмыскерлерді сыйақымен марапаттауға, дивидендті телеуге және
ондірісті дамытуға табыстың бір бөлігін бағыттауды ез бетінше
аныктай алады.
Мысалы, коммерциялық есептеу жағдайында тарифтік ставка
мен тарифтік коэффициентгі, сондай-ақлауазымдықайлыкты бекіту
кәсіпорынның ез шешімімен кабылданады. Мемлекеттік тарифтік
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жупе косиюрын үшіи жүмысты тарификациялау гфоцееінде тек башт
беруніі болуы мүмкін, ал кеіібір ж ағдаііларда — әртүрлі
ккалифнкаішидағы лумыскерлердіц мшшмалды жалақысын
аныктаіілы.1
Косіиорыішыц (фирма) решабе.іьділігі —бүл жүмыстың тиімділігі.
Өндіріс реіітабельділні мен онім реитабельділігін ажырата білу керек.
Өііліріс реитабе.іьлі.іігі коеіііорынпың онліріс күрал-жабдығьш тиімді
колдануын корсетеді.
Р _ __________________ ГІанда (ж;шпы)_____________ ү ^qq
1 Өнліріс корлары мен аішалмалы қаржының құны
Өшм рентабельділігі паііда мелшерінің өткерілген өнім өзіндік
күнынын мыII тенгегс піаккандагысын көрсетеді.
р = Иаііда (откерілгеинен түскен) v jqq
Өнімніц өзіндік күны
КАТЕГОРИЯЛАР МЕН ТЕРМ ИНДЕР
Коеіпорын —экономикапын негізі буыны, кәсіпкерлік, бизнес,
біркелкі жеке бірліктегі косіпорын, кооперативтік кәсіпорын,
шектелген жоне косымша жауапкершіліктегі серіктестік, толык
жауапкершіліктегі ссріктестік, коммандиттік серіктестік, картель,
синдикат, трест, концерн, холдинг, акционерлік қоғам, концернконгломерат. корпорация, үйьшдар мен фирмалар: инвестициялык,
инжиринггік, венчурлык, днзинггік, консалтинггік, аудиторлык,
трастлық, озіндік күи. жалпы табыс, таза табыс, шаруашылык
есептегі табыс. біркелкі енбек акы коры, шаруашылык есеп,
шаруашылык есеп моделі, коммерциялык есеп. экономикалык
ынталандыру коры, ондірісті дамыту коры, әлеуметтік-мәдени
шаралар коры, материалды сыйақы коры, резервтік (сактык) кор,
ондіріс рентабельділігі, онім рентабельділігі.
САБАКТ Ы Ң ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ ЖОСПАРЫ
I.
Кәсіпорын нарыктык катынастардын субъектісі жэне объектісі
ретінде.

-

I . Волынский [. Вхождение в рынок. От хозрасчета к коммерческому расчету
Российский экономический журнал, № 10, 1992, 143 бет.
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2. Кәсіпорын типтері жән оның түрлері.
3. Ш аруашылықжәне коммерциялық есептеулер. Кәсіпкерлік
қызмеггін түрлері.
4. Кәсіпорын табысы және оны бөлу.
МӘНЖАЗБА М ЕН БАЯНДАМА ТАҚЫРЫПТАРЫ
1. Қазақстан Республикасы кәсіпорынның негізгі қорлары және
олардың ерекшілігі.
2. Нарықтык қатынастар жағдайындағы к.әсіпорыннын қьгзметі.
3. Нарықтық экономикаға өту кезіндегі кәсіпорынның каржысы.
ӘҢГІМЕ ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҮРАҚТАР
1. Сіз кәсіпорынның қандай негізгі түрлерін білесіз және олардың
меншік түрлерімен ара қатынасы?
2. Әкімшілдік-әміршілдік экономика мен нарыктык экономика
жағдайында кәсіпорынның кандай негізгі кызметтері Сізге белгілі?
3. Шаруашылык есептің коммерциялықтан айырмашылыш неде?
4. Кәсіпорын табыстары калай бөлінеді?
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О Н А Л Т Ы Н Ш Ы ТАРАУ.
Ф И РМ А Э К О Н О М И К А С Ы Н Ы Ң ТЕОРИЯЛАРЫ

16.1. МИКРОЭКОНОМИКА ТЕОРИЯСЫНДАҒЫ
ФИРМАНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫ
Микроэкономика доһи чш и теоретикадык жэне практикалык
зкономикалык эдебиеттщ коп болуына карамастан, казіргі күнде
фирма эконо.мпкасы курсыиын моні, мазмуны мен шенберіне әзірше
козкарастардың біртүтастығы жоқ. Тіпті микроэкономика теориясы
үніиі бастапкы терминдер «косігюрын» мен «фирма» болып
габылады.
Теория мен практикада «кәсіпорын» жэне «фирма» түсініктерін
жиі гецестіретінімізді еске түсірейік. Од бесінш і тарауда
көрсеікендей, осы тұсіністер үқсас, бірақ, тенестірілмейді.
«Косінорын» — бу і бір профилді, бір ғана онім шығаратьш ендіріс.

Мысалы, қант, ашьггқы. донгелектер және т. б. өидфістері бойынша
зауьптар,
«Фирма» — кон нрофнлді өндіріс. Мысалы, Италия фирмасы
«Фиаі» тек кана автомобиль шығарып қоймайды, теңіз кемелерін
және т. б. шығарады.
Фирма экономикасы курсынын мазмүны мен мәні туралы
көжарастардын біртүтастығы жоқ. Авгорлардыц бір катары фирма
экономикасы кәсінорыііды экономикалык баскаруды зерттейді деп
есептесе, оасқалары фирма экономикасы ондірісті ұйымдастыруды
зер п ей ді, ал үшіншілері фирма экономикасы кәсіпорыннын
шаруашылык механизм!» зерггейді ден есептейді.
Жекелеген авторлардын айтуынша, оны ң теориясы мен
п р а к т и к а с ы ң ы ң одан әрі д а м у ы н д а, м и к р о эк о н о м и к а
макроэкономикалык талдаумен оріліп, макроэкономикаға еніп өзінің
досгүрлі ш екарасы нан коп шыға бастауда. К ерісінш е де,
макроэкономика теориясы микроэкономикамен барыі шіа жакыі ідаса
ерілуде және оны талдаудын жалғасы болуда.
Осынын бері оны зерттеу пәнінің айқын шекарасынын жок
екендгп туралы куо болады.
Біздің кезкарасымызда, фирма экономикасының теориясы катан
рыноктык бәсеке жағдайындағы фирманың шаруашылык кызметін
зерггейді. Осы пәннің оқыту және функциясы аясын анықтайды.
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16.2. ФИРМА СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫ ЖЭНЕ
ОНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУДЕГІ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕСІ
ХІХ-ғасырдың басында француз экономмсі Жан Батист Сэй (17671832 жылдар) кәсіпорынның шаруашылык кызметінін негізгі ережесін
калыптастырды. «Пайданы көбейту үшін өіідіріс шығындарын азайту
керек».
Осы классикалық ереже еркін, жетілген нарыктык бәсеке
жағдайында бас тартпай жүмыс істеді. Бұл жағдай сол кездегі
енеркәсіп фирмаларының шаруашылык қызметтері, шығарылған
өнім ассортимент! және өткізу рыноктары салыстырмалы түрде
тұрақть! болуымен түсіндіріледі. Тұрақты рынокта фирмалар осы
нарықта ездерінің белгілі бір үлесі ұшін күресті. Ф ирманын
стратегиялық мақсаты сатуда бағаларды және ендіріс шығындарын
азайту аркылы өзінің ұлесін көбейту болды.
Осы дәуір, еркін бәсеке дәуірі теоретикалык экономикаға баға
бәсеке дәуірі ретінде белгілі. Осы уақытга бәсекелестеріне карағанда
сондай өнімге бағасы төмен фирма ала шыкты.
Осы бойынша америка ғалымы, экономист, америка жоғары
оқу оры ндары ны ң студенттері үшін белгілі «Экономика»
окулығының авторы П. Самуэльсон: «Тауар өндірушілер бағалар
бәсекесіне қарсы түра алады және ездерінін пайдасын максимум
деңгейге дейін көтере алады, тек кана шығындарды минимум
деңгейге дейін азайтканда, бүл ез кезегінде өндірістің ең тиімді
әдістерін ендіргенде ғана қол жеткізіледі» —деп жазды.1
Қазіргі жетілмеген, бағалық емес бәсеке жағдайында өндірістін
шығындарын азайту аркылы пайданы көбейту жолын іздеу әрекеті.
әсіресе фирмалар арасында бәсеке болғанда ерте ме, кеш пе фирма
үшін төлем төлей алмау жағдайына әкеледі.
Әлемдік кауымдасты кты ң казіргі экономикасы өтпелі экономика
ретінде сипатгалады: бір елдер, бүрынғы социалистік елдерді қосып
алып нарықтық экономикаға етуде, дамушы елдердін бір катары
дамудың индустралдыға дейінгі деңгейінен индустралды дәуірге
етуде, индустралды дамыған елдер индустралдыктан акпараттык
дәуірге өтуде.
Ақпараттықдәуірдетүтынушылардын мүктаждыктары мен сүра1 Пипдайк Р., Рубинфельд Д .. М икроэкономика. Перевод с английского
под-рсд В. Т. Борисовича и др. - М., Экономика, Дело, 1992 г.
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ныстары коп кырлы жоме үлггыкрынокгар рамкаларынаналыстауда,
сүраныстар мінеи өзіндік сипат альш және де өзінің құрылымы
боііымша ор гүрлі болуда.
Фирма, егер ол нарыкта уліеруге умтылса, мыпа ережені бүлжыгпай
орынлауы тиіс: табыстарды кобейтуді, шығындарды азайту аркылы
емес, сату көлеміи ар ггыру аркылы жүзеге асыру керек, шын мәнінде
о с ь і факторлар озара байланысты болса да.
Жалпы кабылданғанлай, фирма басшысы білімді және жанжакты болсада. менеджерлер мен ипженерлердің кандай таланттары
мсн кабілеттері болғаны м ен. бағалы қ емес, қатаң бәсеке
жағдайларында, яғни түтынушылар сүраныстарының қүрылымында
біршші орынға жанашылдык. сапа, дизайн, жиі жанарту мен әр
алулн ассортимент, сатудан кейінгі жоғары денгейдегі сервис
коиылканда, оз фирмасында өштірістік шығындар деңгейін белгілі
оір шекарасынан томен азайту мүмкін еместігіне көзі жетеді.
Микроэкономика саласындағы мамандардың бағаланушы кезкелген фирма үшіи кез-келген экономика үшін шаруашылык кызметтін
бағдары болып әлемдік сыньшты казіргі заманға сай кәсіпорындарда
өндірісгі үйымдас іыруы болуы тиіс және мына параметрлерге сәйкес
келуі тиіс:
біріншіден. үлкен мкемділігі. онім ассортиментін тез өзгертужәне
онімді жиі жанарту кабілеттері болуы керек. Стандартталған өнімнін
каган стандартна негізлелген жаппай өндірісі түтынушылардың тез
озгерегін сүраныстарына бейімделуге кабілетсіз және оның салдары
толем толей алмауға океледі;
екіншіден. фирма жаңа технологии мен өндірісгі үйымдастырудьщ
жана нышандарына көшугс үмтылуы тиіс. Өндіріс технологиясы
күрделі екені соншалыкты. казір еңбекболінісі мен үйымдастырудың
баска да нышаішарын әсіресе фирма енімдерінің бәсекеге
кабілеттілігі туралы мәселе шынымен койылған жағдайда кажет
етеді:
үшіншіден. фирмаға өзінің өнімінің сапасын жэне сатудан кейінгі
сервистін денгей ін е көтеруге ерекш е көңіл бөлуі керек.
Түтынущылардың өнім сапасына деген тгиіаптары бүгін тек, өсіп
кана койған жок.және де әзінің сипатын түбірімен өзгертті.
Казір жаксы енімді шығару аз, сонымен бірге сатудан кейінгі
сермисті үйымдастыруды, түтынушылардың жоғары денгейдегі
озіндік сүраныстарына косымша фирмалык кызметтерді көрсету
туралы ойлау керек.
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16.3. ШЫҒЫНДАР МӘСЕЛЕСІ, ОЛАРДЫҢ ҚҮРЫЛЫМЫ
МЕН ФИРМА ПАЙДАСЫН КӨБЕЙТУ

Сегізінші тарауда өндіріс шығындары түрлері мен олардың
тағайындалуы қаралады. Мұнда казіргі жағдайда фирма жұмыс
істегенде шығындар қүрылымы қалай өзгеретіндігімен танысу.
Фирманың шаруашылык кызмет процесінде өндірістік тұракты
шығындар құрылымында қалдық және старттық шығындар туады.
Фирманың түрақты шығындарына құрал-жабдықтар жалға беру
ақысының, салықтардың, әкімшілік басқару шығындары кіретінін
еске түсірейік. Түрақты шығындар шығарылған өнім көлеміне
тәуедді болмайды.
Қалдық шығындар - өнімді еткізу мен өндірістің токтауымен
болатын тұрақты шығындардыц бөлігі. Неғүрлым шаруашылык
қызметінің тоқтау уакыты ұзін болған сайын, соғүрлым калдык
шығыңдарының көлемі аз болады. Бүл жағдайда фирмада жүмысшы
кұшін жалдау мен ғимараттарды жалға беру туралы түрлі шарттар
мен келісімдерден қүтылу мүмкіндіктері пайда болады.
Старттық шығындар-өндірісті қайта қосумен және онімді өткізумен
байланысты туатын түрақты шығындардың бөлігі.
Стартгык шығындар-өндіріс пен еткізу көлемдері озгермегенде
өзгермейтін болуы мүмкін. Егер ондіріс әлеуетін арттыру керек
болса (техника мен жүмыскелер санын), оңда стартгык шығыңдардьщ
сандық өсуі және типті секірісі болады.
Осылайша, «түракты шығындар» түсінігі-салыстырмалы, өндіріс
пен өткізілу өзгеруінің әсерінен олар өзгеріссіз қалмайды.
Фирманың шаруашылык кызмет процесінде өзгермелі шығындар
өндіріс көлемі мен өнім өткеру көлемі азайғанда және артқанда
қалай болады? Өзгермелі шығындар жүмысшы күшіне, шикізат
пен материалдардың шығындары екенін есімізге түсірейік. Бүл
шығындар өндіріс пен өнім өткеру көлемінін өзгеруімен өзгереді.
Фирманың өндіріс пен өнім өткеруінін өзгеруіне байланысты
өзгермелі шығындар кұрылымында пропорционалды, прогрессивті,
дегрессивті шығывдар пайда болады.
Пропорционалды өзгермелі шығындар — ондіріс пен өнім өткеру
пропорциясына қатысты өзгеретін шығындар.
Прогрессивті шығындар — өндіріс пен өнім еткеруге карағанда
көп деңгейде өзгеретін өзгермелі шығывдар.
Дефессивті шығындар-өндіріс пен өнім өткерілуіне карағанда
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салыстырмалы түрде аз пропорцияда өзгеретін өзгермелі шығындар.
Өзгермелі шығындар өыдіріс пен өкім өткерілу көлемдері өсуі
оойынша көрінеді. Ец алдымен одар ондіріс көлемімен баяу өседі
жэне осы уакыгга дегрессивті шығындар пайда болады. Оның себебі
мына жағдай: фирманың экономикалык кызметі кенейген сайын
жүмысшы күшін пайдадану, үйымдастыру және еңбек болінісі
жаксарады, арзан шикізат пен материалдар апынады.
Бірак та, белгілі бір сәтте. шаруашылык кызмет тиімділікке
жету, арзан шикізат пен материалдарды жаксы қолдану мен сатып
аду мүмкіндіктері таусылатын деңгейге жетеді. Фирма озінін әлеуетін
толык пайдалану денгейіне жакындағанда, өзгермелі шығындар
прогрессивті шығындар сипатына еніп, олар өндіріс көлемі осуден
де тез өсе бастайды. Бүл мынаумен, яғни жүмысшы күші осы немесе
баска себептерден қымбаттайды, өнімнің бірлігіне есептегевде
шығындар өсе бастайды, жүмыстардың қаркыны акаудың пайызын
кәтереді. Осылай, дегрессивті және прогрессивті шығындар
басшылар үшін фирма шаруашылык қызметінің тиімділігінін
барометрі болуы тиіс.
Фирманың шаруашылык кызметінің тиімділігі турады шығындар
күрылымынын баска озгерістері де куә болады. Шығындар
күрылымы депжадпы шығындардың барлық колемінде фирманьщ
озгермелі және түрақты шығындардың пайыздық қатынасын
түсінеміз.
Егер А жэне В екі фирміілардың Жсшпы шығындары мына түрде
келтіріледі:
А
В
өзгермелі шығындар
70%
40%
түрақты шығындар
30%
60%
жалпы шығындар
100%
100%
Осыдан олардың ш ығындарының қүрылымы өзгеше деп
корытынды жасауға болады.
А фирмасында еңбекті төлеуге көп шығындардың болуы, осы
фирмада кол еңбегінің үлесі көп екендігін көрсетеді. Оған керісінше
В фирмасында өндірістің жоғары деңгейлі автоматтандырылуына
сәйкес жоғары түракты шығындар мен еңбек акысында аз өзгермелі
шығындар.
Өндіріс шығындары қүрылымы қазіргі жағдайда айтарлықтай
өзгерді. Жаңа технологияларды қолданудың өсуіне байланысты
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құрлымында инженер-электроншиктер, инженер-прогроммистер.
инженер-мехаі іиктер оларга сәйкес енбек акылары мен басым жоғары
мамандықты жұмысшы күшіне кажеттілік өседі. Осы себептен
енімнің жалпы күкығында еңбек ақы үлесі айтарлыктай өсті. АҚШ нда өнеркәсіп жүмысшыларының еңбек акысы 2%-дан 10%-ға өсті.
Фирманың маркетингтік кызметіне байланысты шығындар 20%дан 40%-ға өсті, осыдан фирма стратегиясында пайданы көбейтуде
жаңа мәселелер пайда болады.
Пайданы көбейтуде мынандай теориялар мен моделдер болады.
Пайданы кәбейтудің дәстүрлі моделі. Дәстурлі модель мына әдістерге
сүйенеді:
— статистикалық әдіс, өндіріс пен еткізудін бүрынғы кәлемдері
кезінде алынған максималді пайданың статистикалык акпараттарына
негізделеді;
— экспериментті әдіс, өнімнін көруге арналған партиясынын
ондірісі мен өткерілуіне және де осыдан түскен максималді пайдаға
негізделеді;
— эксперттік баға әдісі, өидіріс пен өткеру көлемдерінін және
шығывдар көлемінін экспорттық баға негізінде максималді пайда алу
мүмкіндіктерін талдауға сүйенеді.
Менеджердік теория жэне пайданы үлғайту моделі.
Осы теорияға келіссек нарықтың тәуекел жағдайында қатаң
бәсекелестін ортада фирманың одан шығуға үмтылуында пайданы
үлғайту мен тек кана аз уақытта ғана емес, сонымен бірге үзак
уақыттағы кезенде де айналысуы тиіс.
Практика көрсеткендей, осыңда осы немесе баска фирманың
сайланған басшыларының тәртіптеріне байланысты мәселе туады.
Сайланған басшылар өздерін жүмыста уақытша сезініп, пайданы
үлғайтуды ездері орынынан кеткенше жаксы сыйлық алуға үлгеру
үшін тек қана аз уақыт кезеңіңде жүзеге асыруға ден қояды.
Ірі фирмалардың контракты бойынша сайланған басшылары,
сайланған басш ылар емес, м аксим алды п айданы алудың
бағдарламасын тек қана аз уакыт кезеңінде ғана емес, сонымен
катар үзақ уакыт кезеңінде де жасайды.
Маржиналды теория жэне пайданы көбейтудің моделі.
Осы теория шекті табыс және шекті шығындар тепе-тендігінде
пайданы кобейту туралы тезиске сүйенеді (сегізінші тарауды
қараңыз). Сегізінші тарауда шекті шығындар мен шекті табыс
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есеіпері керсеткендеГі, олардын тепе-тендік үіи өнім өңдірісінде ғана
болуы мүмкін.
Шекті табыс —фирманыц косымша өндірілген өнімніц әр бірлігінен
алынған қосымша табыс.
Шекті шығыцдар — орбір косымша онімнің бірлігіиің ондірісімен
байланысты косымша шығындар.
Шекті табыс — шекті шығындар жағдайы фирма жүмысы үшін
жетілген және жетілмеген бәсеке жағдайларында да қолданылады.
Осымен катар осында мыналарды есепке алу керек:
—жетілген бәсеке жағдайында жүмыс ісгейтін фирмалар тек қана
бір параметріне —өндірілген өнім көлеміне бақылаужүргізе алады;
—жетілмеген бәсеке жағдайында фирмалар екі параметрлерге —
«ндірілген өнім көлемі мен олардың бағаларына бақылау жүргізе
алады. Бүл мына жағдаймен түсіндіріледі: фирма жетілмеген бәсеке
жағдайыңда бағаға эсер ету мүмкіндігі бола түрып максималды пайда
беретін өндіріс көлемі мен бағалардын оптималды үйлесуіне сәйкес
боду керек.
~ Пайданы көбейгумен айналыспайтын фирмалар одан әріжүмыс
істеуге мүмкіндіктсрі аз болады.
16.4. ФИРМА ІШІЛІК ЖОСПАРЛАУ ТЕОРИЯСЫ

Жалпы экономикалык теория фирма ішілік жоспарлаудың
мәніне, міндетгеріне. мақсагтары мен кезендеріне кезқарастардын
біртүтастығы әзірше жок.
Сондыктан оның жүзеге асуының жалпы қабылданған негізгі
элементгеріне токтаймыз.
Жоспарлау — белгілі бір болашақта фирманның максаттарын
аныктау, ресурстармен қамтамасыз ету мен жетістіктерге жету әдістерін
талдау процесі, ол стратегнялық (үзак мерзімді) және ағымдағы (кысқа
мерзімдегі) жоспарлау болып бөлінеді.
Оның негізгі элементтері катарына мына элементгер кіреді:
" болжам ж асау, мемлекеттік деңгейде жасалған улттык
экономиканың және оныц жекелеген аймақгарының даму болжамщарына
сүііеісе отырып, фирма өзінің болашакта дамуын зертгеуді карастырады;
~ жалпы міндеттерді калыптастыру, бул фирманың даму
болжамдарынын негізівде о і і ы ң орыңдалуымен ресурстармен камтамасыз
етілуінің белгілі уакыты мен жүзеге асады;
— фирманыц ербір бөлімшесімен жоспарды нақты орындау,
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бағдарламаларын ж асау, бұнда өндіріс сатылатын шикізат,
материалдарды дер кезінде жеткізуді, өндірістік және өткеру
операцияларын есепке ала отырып байланыстыру;
— фирмалар бөлімшесінін, арасында ресурстарды бөлу фирманың
ақшалай табыстары мен шығындары балансын қүру бағдарламаларын
жасау, онда шикізат, материалдар, еңбек ақы, курделі курылыс
шығыңцарының көрінісі орын алады.
Осының негізінде фирманың әрбір бөлімшесінің функциялары,
оларды орындаушылардыңжәне белек процесстермен операцияларды
орындайтын жауапты адамдар анықталады;
—аяктаушы кезек —фирманың төменгі буындарына қабылданған
шешімдерді тарату және накты тапсырмаларды жасау, осьщан жоспарда
көрсетілген міндетгердіжүзеге асыру басталады.
Фирма ішін жоспарлауды ұйымдастыру бойынша екі теоретекалык
көзқарас, жоспарлауды ұйымдастырудың екі кестесі бар: жоғарыдан
төменге, төменнен жоғарыға:
— жоғарьцан томенге жоспарлау. Осы кестке бойынша жүмыс
жоғардан басталады. Фирма басшысы пайда бойынша жоспар
көрсеткіштерін, мақсаттар мен міндеттерді анықтайды. Содан кейін
осы керсеткіш тер бөлш ек нысанда ф ирм ан ы ң ен томенгі
құрылымдарына және бөлімшелеріне жеткізіледі, олар бөлімшелер
жоспарларына енгізіледі.
—төменнен жоғарыға қарай жоспарлау.
Жоспарлаудың осы кестесін қолданғанда фирманың төменгі
бөлімшелері жоспарлық есептерді бастайды. Осьщан кейін осы
көрсеткіштер алдағы уақыт кезеңіндегі фирманың шаруашылык
қызметінің біртүгас жоспарына енеді.
Жоспарлаудьщ кез келген кестесін қодданғанда фирманьщ барлық
бөлімшелерініңжоспарлары, өңдірістікжәне еткеру операцияларының
жалпы үйлесімі мен сәйкестігі кажет.
Фирма ішілік жоспарлаудьщ артық элементгері болып біртұтас
жоспарлық балансга біріктірілегін пайда бойынша жоспар мен каржы
жоспары. Соңғысында фирманың тұрақтылығыньщ керсеткіштері
көрініс алады.
Фирма турақтылығының негізгі көрсеткіштеріне мыналар жатады:
— активтер — жыл аяғындағы негізгі ж әне айналымдағы
кұралдардың құны; өнімдер мен қызметтерді өтеуден бір жыл
ішінде түскен акша құралдарының соммасы сатылу көлемі;
~ накты негізгі капитал жер, ғимарат. Амортизациялык күны
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ш ег е рі л ге н к о н д ы р м ; і л а р м е п ж а б д ы к т а р :
«юш-лоу» иаі ід а мен а м о р т и и и ш я л ь і қ гүсімдердің кұралатын
к а с с а л ы к тусімдер бул ф и р м а п ы н кыска м е р з і м д і рентабелділігін
а н ы к т а у ғ а м ү м к і н д і к береді.

ТЕ Р М Ц !!.! Е Р М Е Н КАТЕ ГО РИЯЛАР
Фирма экономикасы. калдык. шығындар, старттык шығындар,
пропорцноналды шьлылдар, прогресивті шығындар, дегрессивті
шығындар. шығындар бантары. шығындар күрлымы, пайданы
үлғайту. фирма ішілік жоспарлау, жосаарлауды үйымдастыру,
жоғарыдан төменге жосгіардау, томеннен —жоғарыға жоспарлау,
фнрманыц түрактылығы бойынша көрсеткіиітер.
САБАКТЬЩ ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ ЖОСПАРЫ
1. Ф ирма стратеғпясы ньщ теориясы және шаруашылық
журтудегі онын негіиі ережесі.
2. Шығындар, олардын күрылымы және паііданы үлғайту.
Теориялар меи моселелер.
МӘНЖАЗБА МЕН БАЯНДАМАЛАР
1. Казіргі жағдайдағы фирма стратсгиясының теориясы мен
практикасы.
2. Фирма ішілік жоспарлау: максатгары, міндеттері, үйымдастыру
кезендері.
Ә Ң П М Е ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ Ө З Ш - Ө З І БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҮРАҚТАР
1. Фирма экономикасынын теориясы нені окытады?
2. Фирма э ко ном и кае ы ғіда ғы негізгі ереже дегеніміз не?
3. Қалдык және старттық шығындар дегеніміз не?
4. Сіз пропорцияналды . прогрессивті ж әне дегрессивті
шығындарды калай түсінесіз?
5. Пайданы үлғайтудың және оны есептеудің қандай теориялары
мен моделдері бар?
6. Фирма ішілік жоспарлау туралы Сіз не белесіз?
7. Жоспарлауды үйымдастырудың кандай әдістері бар?

ОН ЖЕТІНШІ ТАРАУ. БАСҚАРУ ТЕОРИЯСЫ
Ж ЭНЕ МЕНЕДЖМЕНТ НЕГІЗДЕРІ
17.1. МЕНЕДЖМЕНТ ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ. БАСҚАРУШЫЛЫҚ
ОЙЛАР ТЕОРИЯСЫНЫҢ э в о л ю ц и я с ы
М енедж мент — бул басқару теориясы ж эн е нарыктык
экономиканың қажетті элементі болып табылады. Басқару теориясы
ғылым ретінде Х1Х-шы ғасырдың аяғы мен ХХ-шы ғасырдың
басында пайда болып, өзінің дамуында бірнеше дәуірді басынан
кешірді. Экономикалык әдебиеттерде баскарушылык ойдьщ
алғашқы қаркыны «тейлоризм» деген ағыммен байланысты екені
айтьшады. Фредерик Уинслоу Тейлор (1856-1915 жж.) американ
инженері, басқаруды ғылыми түрғыдан жүргізуді алғаш рет айткан
болатын. Ол кезде бүл ғажайып жацалык сиякты көрінді. Кейінірек
оның еңбектері мойындала басталды және ғылыми баскарудыц
классикалық мектебінің негізін калады. Ф. Тейлор «Фабриканы
басқару» (1903 ж.), «Ғылыми менеджментгің принциптері» (1911 ж.)
деген еңбектерінде кесіпорынды басқаруды өнер ретінде карастырып,
онда «нені жасауды дәл білу жэне оны арзан әрі ең жаксы тәсілмен
қалай жасауға болатынын» карастырды. Оған кол жеткізу үшін Ф.
Тейлордың ойынша,төмендегідей кейбір баскарудың шешімдерін
жүзеге асыру кажет: максатгы таңдау және оған жету жолы, нәтижені
бақылаудың тәсілін дайындау. Ф. Тейлор өзінің еңбектерін баскаруды
үйымдастыруды тек кәсіпорын деңгейііще карастыруға арнады. Осы
мектептің өкілі француз ғалымы Анри Файоль (1841-1925 жж.) болған.
Ол практикалық тәжірбиені жинақтау негізінде төмендегідей
қорьғгыңцыға келген: «баскару - кәсіпорынның ресурстарын барынша
пайдаланып, оны максатка жетелеу», сөйтіп алғашкы рет мемлекетгік
басқаруда оны ғылыми ұйымдастыру принципін колдаудың мүмкін
екендігіне ой салды. А. Файоль баскаруш ылык міндеттерін
кәсіпорынның техникалык, каржылыкжәне баска мәселелерімен
қарағанда, ерекше зерттеу облыстары ретінде оқшауланады.
Баскарушылык ой XX ғасырдың 4 0 -шы жылдың аяғы мен
50-ші жыддың басыңда кезекті карқын белен алды. Ол «адамдык
катынастар» мектебінің пайда болуымен байланысты еді. Бүл бағыт
психология мен социология адамдардыц мінез-күлкы жайлы ғылым
жетістігін басқару жүйесінде қолданумен айкындалады. Баскару
теориясында «адаидык катынастар» яғни «мінез-күлык» мектебі пайда
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болды. Бул мектептіц негізін калаушылардьш, бірі американ экономисі
- Элтон Мейо (1880-1949 жж.) болды. Осы ілім формалдык емес
баскаруды үйымдастыру міндеттерін, еңбек енімділігін өсіруді
ынталандырудың жаңа әдісін ендіруді үсыиды: қызметкердің
ағартушылыкпен айналысуын, өндіріс саудалдары мен енбекті
гуманизациялауды шешуде топтық демократиялык тәсілдерді
колданды.
Баскарушылык ойдыц жана (1950-1960 жж.) даму дәуірі казіргі
сандық әдіс негізінде баскаруда математика меи компьютерді колдану
аркылы шешумен байланысты. Сойтіп «баскарушылык ғылым» мекгебі
әмірге келді.
Баскарушылык теориясының 70-80-ші жылдардың қарсаңында
жана мектебі калыптасты. Ол «ситуациялық әдіс» мектебі болатын.
Жағдайды карастырудың басты ерекшелігі әрбір үйымдык,баскарушылык мәселені ше-шуді нақты қалыптаскан жағдаймен
байланыстыруды талап етеді. Өзінің зерттеуінің негізіне бүл мектеп
кәсіпорын, үйымның жүмыстарын қарастыруын, олардың белгілі
нақты Жсіғдайда жүмыс аткаруын ескерді. Осы кәсіпорынның қызмет
жасауына қандай ішкі және сырткы факторлардың ыкпалы бар
жэне осы бірнеше варианттардан, мүмкін шешімнің біреуі
кабылданып, калыптасқан мәселенің бір ғана шешімі алынады.
Баскарушылык ойлар теориясында осы мектептерді менеджмент
теориясы мен практикасын дамытуда негізгі деп атау қабылданған.
Басқарушылық теориясы мектептерінің пайда болуын зерттеушілер
сол уакытта қалыптасқан белгілі себептермен, жағдайлармен
байланы сты рады . М ы салы , б аскаруш ы лы к теори ясы н ы н
«классикалык мектебі» мынсілардын әсерінен калыптасты: үйымдар
саныңың өсуі, тауар мен кы змет көрсету нарығының өсуі, бірінші
д ү н и еж ү зіл ік с о ғы с, 1929-1933 ж ы лғы д ағд ар ы с ж әне
постиндустриальды революцияның бастсілуы.
«Мінез-күлык» мектебі —«адамдық қатынастар» мектебінің пайда
болуы кәсіподактың өсуі әсерімен түсіндіріледі, дайындығы жақсы
менеджерлерге сүраным екінші дүние жүзілік соғыстың нәтижесінде
Қіілыптаскан жағдаймен байланысты.
«Басқарушылық ғылымдар» мектебінің тууы корпорация, концерн,
концерн-конгломератгар көлемі өсуі әсерімен, «кырғи-кабақ соғыс»,
өндірістің құлдырауымен түсіндіріледі.
«Ситуациялық тәсіл» мектебінің пайда болуы экономика

мүмкіндіктерінің ұлғаю әсерімен, еддер арасындағы ғарыштық,
бакталастық, жоғарғы технологиялык өнімнің өмірге келуі, азаматгык
құқы қ күресін ің есуі, ж оғарғы б іл ік тіл ік ті тал ап ететін
мамандықтардың өсуімен байланыстырьшады.1
Басқарушылық ойлар жетістігін колдану практикасында көптеген
елдерде басқару моделінің өзіндік үлттык ерекшелігі пайда болды.
Басқарудың — американдық, жапондық және батыс еуропалык
мекгептері қалыптасты. Әлемдік шаруашылыкгың дамуы өзінің әсерін
қазіргі менеджмента интернациялауға ықпал етуде.
17.2. БАСҚАРУДЫҢ ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ЖҮЙЕСІНЕ КӨШ УДІҢ
ОБЪЕКТИВТІ ҚАЖЕТТІЛІГІ М ЕН ЗАНДЫЛЫҒЫ
Шет елдердің дәстүрлі емес ж әне ғылыми баскару жүйесіне
кешудің кезеңмен жүзеге асуы көптеген себептермен түсіндіріледі.
Қазіргі кезде осы кептегендердің ішінен ерекше оқшауланған бір
ған а себеп — ад ам зат к о ға м ы н ь щ и н д у с т р и а л д ы қ т а н
постиндустриалдықка және ақпараттық коғамға көшуі. Осы өту
қүбылысындағы алдағы кездегі байқалатын басты нәрсе —болашақ
технологиясы саналатын компьютерді, гендік инж енерия және
т.б. кеңінен ендіру болып табылады.
Әлемдік қауымдастыкка енетін елдерде 80-ш і жылдары
басқарушылық ойдағы қалыптасқан көзқарасты жоюға қарқынды
күш-жігер жүмсалды.
Ә лем дік нары қта б ә с е к е л е с т ік т ің т е з күш ею і ж ән е
технологиялық үйымдық жаңалықтарының жиілігі мен көлемінің
үлғаюы кезінде алғы шепте өз жағдайын сынай білген әрі
олқылығын дүрыс есептеген фирма басшылары артықшылыққа ие
болады. Олар басқарудағы тиімді саналатын бүрынғы көптеген
к ө з қ а р а с т а р д ы ж о ю ға ж ә н е өз ү й ы м ы н ы ң , о н д а ғы
жүмыскерлердің келекшекте жақсы болуы түрғысынан кайта
қарайды.
Біздің қоғамдағы дәстүрлі емес баскаруды колдану кажеттілігі
басқа сипатқа өтумен туындайды: жоспарлы, мемлекеттіктен аралас
әлеуметтік бағытталған н ары кты қ экон ом и каға өту ж әне
әкімшілдіктен экономикалық басқару тәсіліне өту.
1 Кохно П.А., Микрюков В.А., Комаров С.Е.
10-11 беттер.
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Нлрықтык, ж ағдайда е к ім ш іл д ік -ә м ір ш іл д ік басқарудан
эконо.микалық тәсілге оту баскару жүйесіне басқаша әдістерді
колдануды талап етеді.
Нарык бұл косіпорынныц өзінше жүмыс жасауы, сондықтан
да арлык жоспарлы-экономнкалык шешімдер кәсіпорын иығына
жүктеледі:
а қ п араігы н кағазды қ легі қысқарады: барлық керекті
акпараггы нарық коныоктурасы жедел корсете алады;
кәсіпорындар арасында өзара ақпаратпен алмасу қажеггілігі
туыидайды;
ондай мәлімет беру саң алуан тауарлар жинағын үлғайтады.
үкіл олсмді бір мәселе қатты толғандыруда: бүгін және ертең
кандай баскару қажет? Бүл мәселе барлық адамзатты толғандыруда:
акгтараттык дәуірге енген шет елдерді де жэне нарыктык қатынас
доуіріне алғашқы енген елдерді де. Бастыктар көп болғанда не
олуы мүмкін. Кандай бастыктар керек? Көшбасы ма әлде жетекші
ме. гер сен л и д е р болсаң, онда басқаша жетекшілік жасағаньш
дүрыс. упн адамдарды калай басқаруға болады? Дәстүрлі емес
аскару жүйесіне қажеттілігі себептерінің әртүрлі болғанымен, онын
манызы біреу-ак: батыста да, бізде де жэне ТМД елдерінде
с сқарудыц дәстүрлі ескі тәсілі жаңа өндірістік қатынастарға сай
келмеиді.
0лиР ДӘСТҮРЛІ, колайсыз, жалпы, жаппай көпшілік өндірістен
я.,Л
acJaca’
Дәстүрлі, қолайсыз, жоспарлы, нұсқаулы
і с кару ж үиесщ ен бас тартудамыз. АҚШ -да оңдірістегі 250 млн.
^рғынға 10 млн. менеджер болса, бүрынғы Одақта барлык баскару
бупмн1НДе
ШІНс тУР'ьінға 18 млн. басқарушы болған. Сөйтіп,
мемлекег бюджетіне өте ауыр «салмақ» түскен. Қазакстан

(I'lrk'-inv икасында j 5 МЛн- түрғынға шамамен миллионға жуык
к\ ,
Келген‘ Казақстанда 2004 жыдцьщ басында мемлекетгік
К 1чтгГЛеРЛЩ ШТа''ТЫК саньі 89’9 МЬ1Ң адамға жеткен.
копіиіғгіь' *)НДІрІС ГП1 бурынғы дәстүрлі, икемсіз, жалпы, жаппай
жоғчпғі /Р -Р ш е и а и ы р м а ш ы л ы ғы —о н ы ң жоғарғы икемділігі,
денгейі о н " ™ ӨНШШК ^СйК СеРИЯСЬІ және арнайы жоғарғы
дәстуолі
ЖаңаланУымен силатгалады. Осьщан келіп
ескермей ж а п п а й Т я ^ • Гүякілікті түтынушыны жеткілікті
бағытталуы - бүгін ө з і н ктамаи
^ к т шотыр.
^ ^ лАита кететін
көРсеткіштерге
нәрсе өдетте

жоспарлы-нүсқаулы жүйеге жаппай, жалпы, ірі, икемсіздеу өндіріс
тән болды. Ол жоғарыдан нұсқаулы, жоспарлы тапсырмаларды беру
арқылы басқары лды. О сындай автом атты лы қка қүрылған
организмдер кәсіпорында дағдылы түрде өзінін қызметін аткарды.
Нарықтық қатынасқа көшу, мемлекеттің толык тәуелсіздігі озінөзі басқару тәсіліне ерекше мән беруді талап етеді. Бәсекелестік
күресте өмір сүру ұшін кәсіпорынды дәстүрлі емес жанаша баскаруды
үйрену керек. Әсіресе тауарды шығаратын әрі оны өткізумен
айналысатын адамдарды баскара білген жен. Нарық кезінде
кәсіпорын мамандарында көптеген жаңа қам-қаракеттер пайда
болды: тауар нарығын, капитал нарығын, жұмыс күші нарығын
және т.б. білу қажеттілігі. Бүрын мүндайға сұраныс болған емес
және онымен ешкім айналысқан жоқ.
Кәсіпорынның бәсекелестік кдбілетін қамтамасыз ету үшін казіргі
кезде басшыға жаңа технологияны білу ғана емес, сонымен қатар
басқару тәсілін меңгеру қажет. Алайда, ішкі ортаны баскару (бүл
баскарудың дәстүрлі аясы, бірақ дәстүрлі емес басқаруды қажет
етеді) тәсілін ескеріп қана қоймай, сыртқы ортаны басқару тәсілін
—бүл біздің кәсіпорын басшыларына (жетекшілеріне) жаңа, тіпті
белгісіз, басқарушылық қызметгің дәстүрлі емес аясын —білген
абзал. Оны барынша тануды тоқу үшін кептеген нәрселерді білу
қажет-ақ —қүрылымды, кызметтің атқарылуын, тәсілдерді және
менеджмент технологиясын менгеру керек.
17.3. МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ҚЫЗМЕТІ, ТӘСІЛІ,
ҚҮРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ПРИНЦИПТЕРІ

Ендеше, менеджмент дегеніміз не екен? Енді оньщ толык
анықтамасын беруге болады. Менеджмент —бұл басқарудын казіргі,
дәстүрлі емес тәсілдері, күралы және түрлері.
Менеджмент —бұл баскарушылық енбектің мазмүны мен сипатын
карайтын іылым.
Басқарушылық қызмет төмендегідей істердің аткарылуын
карастырады:
кәсіпорын жүмысын жоспарлау және болжау. Басқару
сгратегиясын, бағдарлама іс-өрекетін жасау, каржыландыру көздерін
ізаестіружене белгіленген шешімдер мен бағдарламанын орындалу
мерзімін анықгау;
~ ранг дәреж есіне байланыссыз барлык жүмыскерлердің
орындауға, жүзеге асыруға тиісті жүмыстарын ұйымдастыру, яғни
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жүмыстын орындалу қүрьиіымын үйымдастыра білу қажет; сөйтіп
барлык, кызметкерлердің күш-жігсрін өнімді жүмысқа максатпен
бөлужәне оны жоғарғы тиімділікке мақсаггы бағыттау;
- басшы мен оның карамағынлағьиіардын істерін үйлестіру.
Өзініңжәне басқалардың кьгзмет агкаруын түракты қарау, сөйтіп
оны өзінің және сол ұйымиын койган максатына жету үшін бағытгау;
- аддағы мақсаггарды камтамасыз ету үшін үйымның жүмысын
бакылау.
Ғылыми басқарудың дәстүрлі емес жүйесінде темендегідей
тэсілдер колданылып, олар ғылыми түрғыдан пайдалану есебінен
колданылатын шешімдердің сапасын арттырады.
Біріншіден. ойын теориясы тәсілі колданылады. Бүл тәсіл қайбір
істін бәсекелеске өсер етуін баі алау үшін пайдаланылады.
Екіниііден, имитациялык модеддендіру тәсілі. Бүл кезде арнайы
күрылымдар пайдаланылады. Олар накты емірді имитация жасайды,
яғни өз ұйымының экон ом и калы к жағдайы н моделдейді,
бэсекелесінің кей кездегі экономикалык іс-әрекетінің экономикалык
жағдайын қарастырады.
Үшіншіден. «оутакты ағаш тәрізді шешімдер» тәсілі кодцанылады.
Бұл тисілде мәселені схема тұрінде және бёиіамаларды көзбен шолып
карауды үсынады.
Төртіншіден, баламаны және оның ыкпаддығын айқындау үшін
болжау тәсілім қолданады.
Менеджмент қурылымы. Менеджмент төмендегідей түрлерге
жіктеледі: кәсіпорын менеджменті, еңбек ресурсының менеджменті,
каржы менеджмент!, шағын, орта, ірі бизнес менеджменті,
муниципальды менеджмент, аймактық менеджмент, халыкаралык
менеджмент, маркеімі птік менеджмеігг, бағдарламалык менеджмент,
максаітык менеджмент.
Баскару міндетгерінің күрделілігі мен сипатына байланысты
кәсііюрын менеджменті бірнеше деңгейге бөлінеді:
- менеджменттің жоғарғы деңгей кәсіпорынның мақсатын,
стратегиясын жәие жүмыс жоспарын аныктайды. Жоғарғы деңгейді
әдетте «жатпы» менеджмент деп есептейді. Себебі, ол кәсіпорынды
ж(шпы басқаруға жэне максималды пайда табуға бағытталған;
менеджменттің орташа деңгейі кәсіпорынның функционалды
қызметін баскаруға арналған, сондықтан да ол «функционалды»
менеджмент деп аталады. Функцион і щ д ы менеджмент техникалық
жэне технологиялық жаңіглықтарды енгізумен, акпарат жэне
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нарықты басқарумен байланысты (17-1 кестені караныз);
— менеджмеиттің төменгі деңгейіне алғашкы буындағы жетекшілерді
жатқызады. Олар кәсіпорын кызметкерлерінін жұмысын тікелей
ұйымдастыруды және жоспардың орындалуын, өнім өндіру графигі
мен оның өткізілуін қамтамасыз етеді.
Кесте 17-1

Басқару ақпаратының қызметгі мақсаттары:
Кәсіпорынның
функционалды
бөлімшелері
Жалпы басқару

Баскарушылық
Пайда

Бағалау критериі
Стартегияның
орындалуы

Кәсіпорын
есеп-шоты

Шығындар,
өзіидік қүн

Шығынды
төмендету

Қаржылар

Салымның
қайтарымы

Нарык үлесінің
үлғаюы

Маркетинг

Сату көлемі

Нарық ұлесінін
ұлғаюы

Персонал (тұлға)
Өндіріс

Басқаруды
Ресурстарды тиімді
ұйымдастыруды жетілдіру пайдалану
Тсхнологиялық
операцияның тиімділігі

Зерггеулер мен
Өнімді жаңалау
жасалған жұмыстар

Ресурстарды тиімді
пайдалану
Бәсекелестік
өнімді жасау

Менеджер микроәлеумеггік басқару жүйесі принциптерін өткереді
—ендірістік қатынастарды «гуманизациялау» принципі. Бұл әрбір
жұмыскердің жеке әлеуметін максималды есептеуді талап етеді;
~ «іскерлік партнер» принципі. Мұнда әртүрлі топтағы жүмыскерлер
фирманың гүлденуі үшін ынтымақтасады;
— «экономикалык децентрализм» принципі. Фирманын әрбір
буыны әкімшілдік-шаруашылық шешім ұғымын өз бетінше жүзеге
асыруы.
1 Мамедов О. «Экономикс», «маркетинг», «менеджмент» —Ж. «Экономические
науки», № 11, 1991, 92 бет.
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Клзіргі менеджмент оларлың достүрлі, жүйелі және жағдайлық
гүрғысын ескере отырыгі қүрылады. Мамандардың айтуынша,
баскдрудын дайын турлері болған емес, яғни менеджментгің біркелкі
моделі жок.
Жалгіы алғанда кизіргі менеджмент фирма мамандарын
сарлптауға, дайындауға жоне ынтадандыруға ерекше мән береді.
енеджменттіц казіргі теориялары адам жайлы, онын мақсатқа
іаллынысына, шығармашылдығына және өзін-өзі үйымдастыратын
гүлға болуына (Д . Макгрегордыц «X» ж эне «У» теориясы)
непзделген. Адамның мотивациясы тек физиологиялық сүранымға
ғлна емес, сонымен қатар озін-озі қадірлеу және озін-өзі өткеру
Ксіжеттілігіне де негізделеді. (А. Маслоудың кажеттілік теориясы)
непзделген. Енбек табыс әкеліп, адам оған канағаттанатын болса,
онда адам денсаулығының психологиялык қабілеттілігі артады және
онын белсенділіп ы)гпіланд ырылады (Ф. Херцбергтің гигиеиалык
мотивация теориясы).
17.4. КӘСІПОРЫН (ФИРМА) МЕНЕДЖЕРІ ЖЭНЕ
БАСКАРУДЬЩ ТИІМДІЛІГІ

Менеджер, ол кім / Баешылыктың мүндай атауы ағылшынның
«manager» сөзшен шыккан. Ол басқарушы, меңгеруші, әкімшілдікгі
паиымдаиды. Қазіргі жағдайда буған жай басдшлық деп қараудан
горі коп мағына енгізілген.
Менеджер бүл баскарушылық еңбек саласында ғылыми білімді
КаТаН босекелес*ік жағдайывда барлық жұмыскерлерді
бап япям я ' ЗДа Т¥рған МІ!1деттеРДІ откеруге үйымдастыру қабілеті
алатын адамлппГм Т“К Жаи ғана Г)аскарушы болмай, аддын болжай
Гуікыл-ш fii rrJ
Үиымдастыратын, олардьщ іс-әрекетін үйлестірш,
сипсында
м атн
саласында маман болғанысқаша
дүрыс. айтканда, басқарушылық еңбек
і ^
ы бір фирма жүмысына кірісетін келешектегі менепжеоге
фирманың жосгіарлы бағдаплампгті, ^
менеджерге
сауалдарға: не істеу? Кіътай
‘
° ШіуЫКСреК' 0,ЩаМЬШа
нақты жауап болғаны жөн Жпгпя
ан 1стеУ кеРек? дегендерге
гадам. Егер менеджер
~ 6>“ ^
тмнытып орындамаса. ен жаксы ж ?не
ж° сгарль' жөне б а ю я т
озі кағаз жүзшде кальт Коюь,
* о и в » №,н
Жетістікке же,у ушін ол езінін гарауыщ ағьиармен белсенді өрі
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максатты бағытта жүмыс жасауы мүмкін. Бұл жүмыстағы басты
мақсат — әрбір жекелеген адамның «өз кілтін» таба білуде.
Жетістікті бағалай отырып, оның белгілеген нәрсені артық әрі
өте жақсы орындаудағы ынтаны және творчестволык қалыпты
барынша қолдауы кажет.
Жұмыс барысында менеджер өз үжымындағы ресми емес
лидерді табуға тиіс жөне оның іс-әрекетін зорлық-зомбылыксыз
жалпы істің пайдасына бағыттауы қажет.
Нарық жағдайында менеджер нартәуекелдікке бел бууы және
оны басқара білуі де керек. Менеджер үшін нартәуекел болатын
саланы таба білу ете қажет, оның болатын мүмкшдігінің дәрежесін
бағалап, алдын-ала шаралар қолдануы керек. Бүл жағдайда
менеджерге мынадай сипаттар — батылдык. іс-қим ы лды ң
стандартты еместігі, тәуелсіздік, эксперитментке жақындығы,
парасатты есеп, көп кырлы кабілеттілік ж әне жағдайды тез
бағалап, оның өзгергендігіне жедел реакция жасау, түпкі нәтижені
нақты бағалау —тән болғаны дүрыс.
Менеджердің осындай кең спектрлі кызметті колдануы онын
басқаруда жоғарғы тиімділікке қолын жеткізеді, яғни, кәсіпорын
(фирма) жүмысының жоғарғы нәтижелілігіне, алдыменен пайда
табу жағдайы ескеріледі. Нарык жағдайында пайда алға қойған
міндеттерге жетудің түпкі максаты болып табылады.
КАТЕГОРИЯЛАР Ж ЭНЕ ТЕРМИНДЕР
Менеджмент, менеджер формальды емес лидер, басқару стилі,
баскарушылык еңбек, басқару қызметі, басқару мектебі, кәсіпорын
менеджмент^ еңбек ресурстар менеджменті, қаржы менеджмент^
шағын, орта ж эне ірі менеджмент бизнесі, муниципальды
менеджмент, аймақтық менеджмент, маркетингтік менеджмент,
халықаралық менеджмент, жалпы менеджмент, функционалдык
менеджмент, менеджменттің жалпы деңгейі.
САБАҚТЫҢ ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ ЖОСПАРЫ
1 . Басқаруды ұйьшдастырудың принциптері ж эне казіргі
тенденциялары.
2 . Нарық жағдайында экономиканың негізгі буынын басқару.
3. Менеджменттің негізі мен кызметгері.
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МӘНЖАЗБА МЕН БАЯН ДАМА ТАКЫРЫПТАРЫ
{. Менеджмент басқаруды уйьшдастырудын жүйесі ретінде.
2. Нарық жағдайында экономиканы баскарудын қызметтері.
ӘҢГІМЕ ӨТКГЗУГЕ Ж ӘНЕ Ө ЗІН -Ө ЗІ БАКЫЛАУҒА
APHAJIFAH СҮРАҚТАР
1. Экономиканы баскарудын дәсгүрлі емес тәсілінен сізге не
белгілі? Оны қолдану немен гүсіндіріледі?
2. «Менеджмент» деген не, оның болуы мен кызметтері?
3. Сізге менеджменттің кандай түрлері белгіліжәне кәсіпорын
менеджментінін моні неде?
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ОН СЕГІЗІНШ І ТАРАУ.
МАРКЕТИНГТІК БАСҚАРУ ТЕОРИЯСЫ
НАРЫҚТЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ЖҮЙЕСІ РЕТІНДЕ
18.1. МАРКЕТИНГТІҢ ТЕОРИЯСЫ.
МАРКЕТИНГТІҢ М ӘН ІЖ ӘН Е ҚЫЗМЕТТЕРІ

Маркетинг («marketing» — нарықтық қызмет деген ағылшын
сөзі) капиталистік кәсіпорынның өндірістік өткізу жэне сауда
қызметін басқаруды ұйымдастыру тәсілі ретінде ХІХ-ХХ-шы
ғасырдың басында емірге келді. АҚШ -да оның басталуын 19011905-ші жылдарға болжауда. Алғашкыда маркетингті өткізуді
ұйымдастыратын тәсіл ретінде карады. Алайда, казір маркетинггі
тауарды бір жакка өткізу кызметімен шектеп қана қоймайды.
Қазіргі кездегі маркетинг үлкен ғылым әрі қызмет саласы болып
табылады. Ол бәсекелестіктің дамыған кезінде кәсіпорыннын
тактикасы мен стратегиясын сатып алушыны кызыктыру тәсілін,
нарықты билеу әдісін жасайды және көзделген пайда денгейін
қамтамасыз етуді, нарық пен бағаны барынша бакылауды жузеге
асырады. М аркетингтің нағыз дамуы еуропадағы дамыған
капиталистік елдерде екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ғана
бастадды. Соңғы жыддары халықаралык көлемде маркетинга
колдану кәдімгідей үлғайып, осы облыстағы зерттеу саласы кени
түсті.
Э к о н о м и к ал ы к әд еб и еттер д е м а р к ет и н гт ің к е п те ге н
аны ктам алары кездеседі. Осы аны қтам аларды ң біразы на
тоқталайық.
Маркетинг — қазіргі бар ж әне әлеуетті тауарды сатып
алушылардыц жиынтығы.1
Маркетинг — бүл тауарға, қызмет көрсетуге, адамдарды
үйымдастыруға, территорияға және идеяға айырбас арқьілы суранычты
қанағаттандыру, басқару мен көріп келу деп түсінеміз.2
Маркетинг — бұл кәсіпорын кызметінің сауда-өткізу облысын
зерттейтін, өндіріс процесі мен үсынымына және өндірушіден
тұтынушыға қызмет корсетудін әсерін ескертетін барлык факторларды
1 Котлер Ф. Управление маркетингом. Сокр.пер. с англ. — М.. Изд. Прогресс,
1990. 54 бет.
Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг. — М., Экономика. 1990, 17 бет.
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карастырудын, кешенлі шаралары.1
Маркетинг — бүл өзінің гутынушысын іздеуге, онын суранымын
калыптастьфу мен ынгаландыруға бан>пталған кесіпорынның (фирманьщ)
нарыктык кызметі.
Казіргі маркетинг теориясы оны баскарудың нарыктык бағыт алуын
камтамасьв ететін, күрделі динамикалык жүйе ретінде қарастырады.
өркемдеп айтатын болсақ, маркетинг — бүл экономиканың,
инженерлік ісгің, жарнама, психология, сауда, жоспарлау мен болжаудын
өзіндж біргүтас жиынтығы.
Маркетинггің үраны бір сөзбен мынаған сай: «Өндіргенің не болса
да, соны өндіресін жэне сатасың». Біздін ойымызша түіггеп келгенде,
маркетингпң мән-жайы көзкарастың унемі өзгеруінде, экономикалык
дағдарысқа түракты үшырап отырған казіргі нарык жағдайынын
өзгеруіне икемделуінде жатыр.
Терминологиялык дау-дамайға жэне 200-ден астам маркетинг
аныктамасын ын интерпретациясына қарамай-ақ, оньщ негізгі касиеті
нарыктағы болып жаткан қүбьшыстарға кілт таба білуі. Маркетинг
зерттеушілердін ойынша — бүл артык өндіру экономикасынын
еномені, сүранымнын әбден тодып, ұсынымға тым «еркелеп» кетуі.
аскаша айтар болсак, ғылым ретінде К. Маркстің пайымдауынша,
үсынымның сүранымды күштеп алуы.
Жалпы маркетинг өндірісті баскару мен өнімді өткеруге деген
енд1 кезқарасымен аныкталады. Ол нарыкты дәйектілікпен
ірастьір\^а, баға күрылымына. жарнамаға, өндірісті, сүраным мен
'УДЫ лжаУға- тауарды тутынушыға жеткізуге және оған қызмет
негізше күрылған. Нарыктык түжырымдама ретінде
_
нгтщ негізп принциптері мынаған сай:
- Г Р,° КЬІЗметінін ^"кі нәтижесіне жету максатгылығы;
арыкка тауар өткерілуін тиімді жасау;
максаттык тәс'л және койылған максат пен міңдеттерге
жиынтһіғк. Зкараспен карап’ м¥НДа маркетингтін күрал-жабдыктар
- няп
рыктык кь,змеггі« жавдайын қатамасыз етеді;
езаоа ояйгіаи3 икеіУШелуд'н тактикасы мен стратегиясы бірлігін және
эсер ете отып
1ЫҒЫНколдану’ waH ®Фжағынан мақсатты бағытга
еге 0ТЫРып, онын талаптарына жауап беру;
Современный маркетинг //П п п no™ v
Хруцкого В.Е. -

ста ти ст и к а. 1991. 27 бет.
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— кәсіпорын қызметін бір мезгілдік емес, ұзақ мерзімді нәтижеге
бағытгап, жаңа тауарларды жасау мен зерттеуді болжауға мән береді.
Осы аталған принциптер негізінде маркетингтін негізгі қызметін
айқындауға болады.
Бірінші қызметіне нарықты білу —зерттеу қызметін жатқызамыз.
Бүган —әртүрлі топтағы сатып алушылардьщ түгынысы мен сүранысы
жайлы, тауар үсынысы жайлы қажетгі ақпаратты жинау продесін
айтамыз. Сондай-ак, жаңа тауарларды ендіру ақпарат бағьпын немесе
игерген ассортимента жаңарту осы кызмет саласына жаткьізамыз.
Екінші қызметі —бұл жарнаманы қолдану кызметі. Бүл колда бар
нарық сегменттерін нығайтуға бағытталып, сатушылардын жаңа
контингентгерін табуды көздевді.
Үшінші қызметі — өткізуді ынталандыру кызметін айтамыз. Бүл
тауарды белсендішкгіен сатуды сьш-ақы көмегімен, женілдікпен жүзеге
асыруға бағытталады жэне тауарды темен бағамен өткеруді, диллер
қызметін қолдануды (сату жайлы арнайы агенттің болуы) және
басқадай өртүрлі іс-әрекетгерці камтиды.
Баға саясаты — маркетинг қызметінің ең маңыздысының бірі. Ол
сүраным мен үсыным арақатынасын ретгеуге ықпал жасайды.
Өткізу саясаты маркетинг қызметі ретінде барлык тауар қозғалысы
жүйесін камтиды. Бұл тауар процесін үйымдастырудын сондай түрі
~ нөтижесіне эсер ететіндей нәрселер ескеріліп, шешім кабылданады.
Бүл процесс тауар мен қызмет көрсетудін әрбір келесі стадия
қозғалысыңда түтынудан қодданған өнімді ушлизация (жою) жасағанға
дейін байқалады. Маркетинг жүйесінде тауар саясаты накты түтыну
топтарын, түтыну әдістерін ескеріп қүрылады. Сатып алу жайлы кім
шешім қабылдаса, ол басымдылыккэ ие болады жэне осы іс-әрекетгш
(процестің) ен бойында қьізмет көрсетудің кажетгілігі ескеріледі.
Аталған қызметгер кезкекпен орындалмайды, олар өндірістің, сатудын
өзгергенінде жэне сатып алушыға эсер бір мезгілде жүзеге асады.
Нарық жағдайында маркетинг тауарға салыстырмалы калыпты
сұраным жасауға талпынады жэне пайда таба отырып, бәсекелестікке
кәдімгідей төтеп береді. Нарыктык экономикасы дамыған елдердегі
көптеген фирма мен кәсіпорындар маркетингке сондай каржы
жүмсайды —лабораториялык зерттеуге, конструкгорлықжүмыска,
үлгіні дайындап, оны аяғына дейін жеткізуге, өндіріске дайындауға;
технсшогиялық жабдықтау мен шығаруды игеруге кеткен сомаларға
теңдесе болады. Американ мамаңдарының есептеуінше, АКДІ-дағы
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нарык кеткен маркетингтік шығынлар жиынтығы көптеген
тауарлардың түпкі бағасынын 55-60% күрайды. Батые Еуропа мен
Жапония нарыкка кагысты шамамен осыңдай бага беріледі.
18.2. КӘСІГІОРЫНДЫ (ФИРМА) БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ
МАРКЕТИНГТІҢ ОРНЫ. МАРКЕТИНГ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

Кесіпорында (фирмада) маркетингті ендіру — бұл бүрын
калыптаскан практикадан сапалы айырмашылығы бар, жаңа
принципке негізделген барлык өндірістік, өткізу, каржы саясатын
түбегейлі кайта күру. Арнайы маркетингтік күрылым қүрылады. Ол
нарықты, сатып алуииыларды зерттеумен, жаңа тауарды жасау, жарнама
кызметі жэне тауарды өткізумен айналысады. Жоғарыда айтылған
нарықты талдау негізінде белгілі ұш мәселені шешеді: нені ендіру
керек? кім ушін өндіру керек? калай өндіру керек?
Маркетинг күрылымы — бүл оның максаттык бағатының нақты
мазмүны. Оған маркетингтің төрт міндеттері енеді:
—нарыкка нені ендіруге болады? Білімді ме әлде кызмет көрсетуді
ме?
—онімді калай өткізген жөн? Тікелей түтынуіиыға ма әлде делдал
аркылы ма?
—өнімді түгынушыга кандай әдіспен козғалту керек? Өткізуді кдндай
тәсітдермен ынталандырамыз: әртүрлі құралдарды колданумен,
жарнаманы жандандырумен, делдалды марапаттау жүйесімен, өткізуші
мен түтынушыны қатыстырумен;
—баға күрылымынын кандай стратегиясын жүргізу қажет?
Сондыктан кәсіпорынға қазіргі жағдайда нары кка өтуде
мүмкіндіктері шектеулі керінуі мүмкін. Бүл кәсіпорынның алдағы
келешегін болжай алмауынан, немен айналысуын білмегендгінен
туындайды.
Өзінің келешегін пайымдау —бүл кімдер үшін өндіру керектігін
шешу деген сөз. Казіргі кезде маманданудын күшеюі мен
оәсекелестіктін артуыңда оз кәсіпорыныңа нарыкты анықтау ғана
маңызды емес, одан ең тар саланы жиірек іздеп табу қажет, яғни
ешкім игермеген сондай «қуысты» немесе бәсекелестер толык
колданбаған жерді тагіклн абзал.
Казіргі жағдайда кәсіпорынның жұмысы нарықты өз сегментін
іч/іеулен басталалы немесе жоғарыда айткандай. өз «куысын» табу
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абзал. «Қуысты» іздеу, сатып алушылардың сұранымын зертгеу деген
сөз. Сатып алушылар (түгынушылар) белгісіне қарай топтарға бөлінуі
мүмкін: географиялық, табиғи-климатгык, ұлттық, демографиялык,
жас ерекшелігіне, кәсібіне, мүлікті иемденуіне және баскада
критерийлерге қарай.
Сегменттеудің нәтижесі —кәсіпорын өнімінің 60% бастап 80%
дейінгісін алуға қабілетгі әлеуетгі сатып алушыларды (түтынушыны,
түгынушыға кәсіпорын да (фирма) жатуы мүмкін) табуы болмак,
яғни кәсіпорын «жалпы» түтынушыны емес, нақты түтынушыны
іздейді.
Табылған сегмент («куысы») төмендегідей бағьптармен башіанады:
—сегменттің сандык параметрі анықталады, яғни оның бір тауар
немесе тауарлар тобы арқылы көлемі және нарықтын осы сегменттегі
тауар циклыньщ өміршеңдігі қаралады;
—ары карай таңдаған сегментгің маңыздылығы анықталады, яғни
онын болашағы қандай, ол есе ме әдде өспей ме, егер өссе, үзақ
мерзімге ме екен?
—келесі де осы нарық сегмегаінде кәсіпорын жүмысы каншалықгы
тиімді болатындығы анықталады;
—келесі кадамда сешентгеудің негізгі бәсекелестер нарықтың тепетеңдігін (қайш ы лы қсы зды ғы ) аны ктау болм ақ, яғни осы
кәсіпорынның өнімі негізгі бәсекелестер мүддесіне кдншалыкты эсер
ететіндігін (тшсетіндігін) байқау;
— ең соңында кәсіпорын мынаны анықтауы керек: таңдаған
сегментге жүмыс істеуге қажетгі ресурстар мен мамандар бар ма?
Нөтижесінде кәсіпорын тауар немесе тауарлар тобын өндіру
жоспарын жасауға кіріседі. Кәсіпорын (фирма) екі жоспарды —
жылдық жэне перспективалы бес жылдықты жасайды. Жыл сайын
бесжылдық жоспарды қайта карайды және түзетеді. Себебі, фирмада
үнемі көзделген өнімді іске асыратын әндірістін алдағы бес жылға
жоспары болуы керек.
Өнімді жоспарлау процесіңде жаңа тауардың нарыкга паіща болуьш
анықтау өте маңызды. Мүны аныктауға тауардын циклдык
өміршеңдігі көмектеседі. Тауардың диклдық өміршендігіне
сатушының әрбір төрт фазадағы (стадия) пайда денгейі тікелей
тәуелді: а) нарыққа тауарды ендіру; ә) сату көлемінің өсуі; б) жегілу
фазасы; в) күлдырау фазасы. Тауардың циклдық өміршендігінін
типтік моделі график түрінде 18-1 суретге бейнеленген:

1-ші өндіру
ІІ-ші өсу
ІІІ-ші жетілу
фазасы
фазасы
фазасы
Сурет 18-1. Тауардын, циклдык өміршегі

IV-ші кұлдырау
фазасы

Ендіру фазасы —бул нарыкта пайда болу кезеңі. Тауар жаналык
болып. онын өткерілу көлемі әлі аздау. Оньщ сату көлемін жайлап
улғайту үшін кәдімтідей уакыт кажет жэне көптеген ақшалай қаржы
керек болады.
©су фазасы — бул тауардың нарықта мойындалу кезеңі. Оған
сұраным кәдімгідей өсе түседі. Нарықтьщ шеңбері үлғайады.
Жарнамалаудын арқасында жаңа тауардың әйгілігі мен беделсыипаты өсіп, кайтадан және көбірек сатып алудың көлемі мен
саны өседі.
Жетілу фазасы —сату көлемінде өсу қарқьшьшың турақты төмендеу
кезеңі. Бұл кезде тауарды көптеген сатып алушылар мойындайды.
Жетілу фазасы енуінің басты белгісі — нарықтың толып қалуы.
Бул фаза баскаларына қарағанда узақтау болады. Осы фаза
мүмкіндисгерді іздестіру мен модификация, жаналау мақсатгарын
аныктау жэне бар тауарды жан-жакты жетілдіру кезеңі ретінде
сыипатталады. Егер бар тауардың 50% өткерілсе, онда нарыкта
болған болып есептелінеді.
Кулдырау фазасы — бул сату көлемінің тез төмендеу кезені.
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Төменгі деңгейде өткізу түрақтап, ол ұзақ уакыт сақталады немесе
өткізу мүлде тоқтауы мүмкін. Тауар өзінің циклдык өміршендігін
тоқтатады, себебі жаңа әрі перспективалы тауардың кезектесе
нарыққа келуі оны ығыстырады.
Тауардың циклдық өміршеңдігін бағалаудың негізгі критериі сатудан түскен табыстың көлемі болмақ. Себебі ол тауарды өндіруге
және оны өткеруге кеткен шығындарды қамтамасыз етіп, пайда
әкеледі.
Қазақстан Республикасында маркетинг элементтерін колданудын
жекелеген талпыныстары бар: сұранымды, жарнаманы қарастыру,
тауар сапасы мен ассортиментінің дамуы тұжырымдамасын жасау.
Маркетинг бұл іскерлік операциялардың өзіндік методологиясы
болып табылады. Сондықтан, қазіргі әлемде маркетингті қолдану
объективті қажеттілікке айналды.

Сурет 18-2. Маркетингтіц тркырымдамасы.

Сонымен маркетинггің аркасында кәсіпорыннын сүранымға жөне
оның сипатына эсер етуге, түтынушы нарығына жүмыс істеуге,
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накты түтынушынын талаптарын орындауға мүмкіндік туды.

■әсіпорын осыны ескере отырып, езінің нарыктык маркетинг
тұжырымдамасын жасайды (сурет 18-2 қараңыз).
аркетинг өндірістік түжырымдамасы кәсіпорынның өндірісті
иымдастыру мен техн ологи ясы н түракты кажеттілікпен
етілдіру сеніміне негізделген. Тауарға деген сүранымнын
ынымнан асқан кезінде немесе тауарға өзіндік құнды төмендету
еттшіп туғанда бүл түжырымдаманы қолдану ыңғайлырақ.
жет аУаР Тркь,рымдамасы мынаған негізделеді: кәсіпорын үлкен
Ппя k-TlKKe жоғаРғы сапальі тауарды үсыну арқылы жетуі мүмкін.
Уикада мүнда^ түж ы ры м дам аны жүзеге асыру кейде
т ій к КеЛД1Л*КПеН ^ аі^л а н ы с т ы Р ь ,л а Дьі, с е б е б і тауарды
;
.ндаушылаР оны ң арж ағы ндағы саты п алушылардың
х р ан и м ы й көрмей қалуы ғажап емес.
мөт
Тұжырымдамасы бьілай жүзеге асады: өнімнің сандық
м ум кіиРп\ИІН ө н д *Рісте к өп б о л у ы , к е й ін он ы барлы к
т у ж и т е КТерді қ о л Д зна о ты р ы п н а р ы қ т а ө тк ізу . Бүл
өзге,Т п , ^ аМаНЫҢ мөн-жағдайы - тауар өндірушілер өнімнің
к т ігткшг е^Ш ,3дестіРгсияе, онымен қамтамасыз ететін жағдайды
NcifjacTbipy керек.

сеііліпрлГ!!17'11наРь,қтық тұжырымдамасы кәсіпорынды мынаған
жетістікке ж ет^ °¥ран“ мын аньіқтау арқылы ол коммерциялык
оны тиімяі а ” үмкш ж әне басқа бәсекелестерге карағанда
түж ы пим гт^1СПеН канағаттандырады. Бүл түжырымдама өткізу
т ү т ь ж Г ш ы Г аСЫНа ҚаРағанда тауарға бағы тталған, кайта
кәсіпорын м;т!-КТеП беруге негізяелген- Бұл үшін дайындаушыемес кешенпі т етингтік зеРттеуді тек еткізу стадиясында ғана
үшін клирнттв
ЖүРгізіледі- Алзйда өзінің мақсатына жету
таунр жайлкі и^Д'Ң ¥СЫНЬ1СЬШ кабылдап болжауы мен жэне осы
Ә л е у м е т і Г ,ҚТЫ сегм™ У м е н айналысуы кажет.
тҰжырымдаманыИт аЛЫҚ маркетинг түжьірымдамасы нарықтык
тұтьщуШылап
олықтырады. Ол кәсіпоры ннан жекелеген
сүранысын жннр м ОНЫҢ топтаРының, тіпті түгел коғамнын
Бұл дегеніміз, б е л т к і^ а қ ы т т а ^ с Т н
СаКТауДЫ ТаЛШ еТ6ДІ:
гана емес, оны өндіру тех н о л о ги й баиқалатьш тауардың өзі
келтірмеуі қажет.
ологиясында түтынушыға зиянын

Стратегия лық маркетинг т^ырьш дамасы тауар еңшрушінщ

өзінің даму белгісіздігін барынша баяулатуға, кәсіпорынның
ком м ерциялы қ жетістігін басқаруға эсер етуді күшейтуге
негізделген. Бүл кезде тек перспективалы түтынулар ғана
ескерілмейді, сондай-ақ ресурсты қамтамасыз етуді шектеу
мүмкіндіктері қарастырылады.
18.3. МАРКЕТИНГ - НАРЫККА ЭСЕР ЕТЕТІН БЕЛСЕНДІ
ЖҮЙЕ. ОЛ - ӨМІР СҮРЕТІН СҮРАНЫМ ЖӘНЕ
КАЛЫ ПТАСАТЫН ҰСЫНЫМ

Енді маркетингтің негізгі типтерін карастырамыз. Оны
кәсіпоры н (ф ирма) іш кі ж әне сыртқы нары қта сүраным
жағдайына қарай қолдануы мүмкін. Сұраным мынадай түрлерге
бөлінеді: теріс, рационалды емес, әлеуетті, қанағаттандырылмаған
(айқын, жасырын, толыкқанды), қалыпты, тиімді, өмір сүруші,
төмендеуші, тым аргық және ретсіз, сапырылған, икемді және
икемсіз сүраным.
Егер көптеген алушылар тауарға аса зауқын білдірмесе, онда
жағымсыз сураным болы п е с е п т е л ін е д і. Бүл ж ағд ай д а
маркетингтің міндеті тауарға деген жағымсыз қатынастардың
себептерін анықтау жөне оларды бәсендету немесе жою үшін
шараларды жүргізу болмақ. Әлеуметтік сүраным сатып алушылар
қабілеттілігімен және тұтынушылар мүмкіндігінін көлемімен
анықталады.
Рационалды емес сүраным адам денсаулығы мен өміріне кауіп
төндіретін тауарлармен (темекі, алкоголь) байланысты туады.
Мүндай жағдайда маркетинг ескерту хабарламаларды тарату
арқылы және тауарға қол жеткізуді шектеу, яғни оньш бағасын
көтеру арқылы көмектесуі мүмкін.
Егер тауар ондірушілерде керекті тауар болмаса немесе олар
өзінің ассортименті мен сапасы жағынан сагып алушылардан
болады. Қанағаттанбаған сұранымды жасырын және айкын деп
бөлеміз. Нарықтағы бар тауардың түтынушылардын сүранысын
канағаттандыра алмау кабілетсіздігін жасырын сүраным дейміз.
Бүл жағдайда маркетингтің міндеті нарык колемін бағалап және
сатып алушылардың сұранымына сай келетін толыкканды
тауарлардың дайын болуы. Айқын сүраным акшалай к.ор сомасы
түрінде кездеседі, себебі ол н ары қта еткерілм ейді ж әне
түрғындардың қолында, не банкте жиналады. Олай болуы кажетті
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тауарлардын болмауымен немесе оны н сатып алушылардың
талабына сәйкес келмеу себептерімен түсіндіріледі.
Егер дайы ндауш ы -кәсіпоры н (түтынушының) үсынысын
гауармен сандык жоне сапалык, түрғыдан канағаттандырса, онда
сүраным онтайлы болып табылады. Бүл жағдайда маркетингтің
мімдеті осы уакытта тауар ондірушілер арасындағы бәсекелестік
қызған сүранымды сақтай білуі болмақ.
Тиімді сүраным — сүраным деңгейінін онтайлығымен жүзеге
асады. онда тауардың нарыктык, бағасы сатып алушылар үшін
ынғайлы жэне осы уакытта тауар өндірушілер мүддесіне сай келеді.
Ретсіз сүрапым деп белгілі уақыт кезеңдер (күн, апта, ай, жыл)
шегінде түракты тербелуін айтамыз. Маркетинпгің бүл жағдайдағы
міндегі деп сүраным тербелісін уакыт бойынша икемді баға көмегімен
жэне баска да тәсілдермен төмендетуін айта аламыз.
Сапырылған сүрамым бағаның көтерілуін күтумен, ақша
реформасымен, тапшылыктың тууымен.тауарға төлем қабілеттілігі
сүранымынын өсуімен пайда болады.
Тым артык сүраным дегеніміз сол, егер оның денгейі осы кездегі
дайындаушы —кәсіпорын қанағатгандыра алатын дәрежеден жоғары
болуын тусінеміз. Мүндай жағдайда сүраным дедгейін жоюға емес,
оны төмендетуге бағытталғап саясат бәсендету және т.б. арқылы
жүзеге асады.
Баска тауардын сүранымына ол байланысты болса, онда сүраным
екінші рет деп атшіады.
Ағымдағы маркетингтік жағдайды бағалауда дайындаушыкәсіпорын тауар мен кызмет көрсету сүранымыньщ төмендегенін
байкауы мүмкін. Бүл жағдайдағы маркетингтің міндеті тауардын
сапалык сыипаттамаеын және оның жарнамасын жаңартуды тиімді
шешу арқылы дүрыс взгерту, жаңа нарықты табу және баскада
әдістерді қолданумен жағымсыз тенденцияны тоқтату.
Сүраным икемді және икемсіз болуы мүмкін.
Икемді сұраным —бүл тауар мен қызмет көрсету сүраным және
оған деген бағаның шамалы тербелісінің әсерінен өзгеруін айтамыз.
кемсіз сүраным —бүл тауарға деген бағаның өзгеруіне қарамай,
өзгермеитщ сүранымды айтамыз.
Сүранымның жай-күйіне байланысты маркетингтің соған сай
типтері колданылады (кесте 18-3 қараңыз)

і
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Сүраным сипаты

Маркетингтің міндеттері

Сүранымнын пайда болуы
Сүранымның қалыптасуы
мен ынталаіщырылуы
Сүранымның дамуы
Сүранымды калпына
келтіру
Реттелмейтін сүраным Сүранымды түрактандыру
Сүранымды колдау
Қалыпты сүраным
Сүранымнын төмендеуі
Тым артық сүраным
Сүранымды жою немесе
Рационалды емес
сүраным
төмендету

Теріс сүраным
Әлсіз сүраным немесе
сүраным мүлде жок
Жасырын сұраным
Қүлама сүраным

Маркетингтің
міндетгері
Конверсиопдық
Ынталандырушы
Дамушы
Ремаркетинг
Сиихромаркетинг
Қолдаушылык
Демаркетинг
Қарсы эсер
етушілік

Тауар сапасына байланыссыз, егер тауарға сүраным жок болса,
онда нарық жағымсыз сұраным жағдайында болады. Бүл жағдайда
конверсиондық маркетинг колданылады. Бұл кездегі сүранымға ие
емес тауарға сұранымды тудыру осы маркетингтін міндетіне жатады.
Тауар қызмет көрсетуге сұраным әлсі немесе мүлде жок. Осы
кезде сүранымды қалыптастыру мен ынталандыру қажет. Бүл кезде
ынталандырушы маркетингті колданған абзал. Себебі, оның негізні
міндетіне сүранымды күру мен ынталандыруды мыналардын
кемегімен жүзеге асырады: а) тауар мен қызмет көрсетуді
түтынушының беруіне «байлау»; ә) түтынушыға бар тауардын
бағалылығын артгыру үшін, объективті жағдайды сондай есеппен
өзгерткен жөн; б) тауар жайлы ақпаратгык тауарды, сүранымнын
жоқтығы нарықтағы мол тауардын болмауымен түсіндіріледі.
Жасырын сүраным да кездеседі. Бүл жағдайда дамушы маркетингп
қолданған дүрыс. Сүраным әлеуетгі болғанда жэне оны накты жасау
қажеттілігі туғанда осы маркетинг колданылады. Бүл кездегі
маркетингтің міндеті сүранымды дүрыс бағытта дамыту үшін
маркетингтік күшті барынша жүмсауға сүйенеді.
Н арықтың белгілі тауармен толуы нәтижесінде сүраным
төмендейді. Осыны қүлама сүраным дейді. Бүл кезде ремаркетинг
қолданылады. Мұндағы ремаркетингтін міндеті тауарға нарықтык
жаңалықты ендіру аркьшы оған сүранымды қайта калыптастырып,
оны жаңа нарыкка бағыттап отыру және т.б. жүктелген.
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Реттелмеіітін сүраным тауарды н аукымына коньюктурасына
оайланысты түракты тербеліп отырады. Сүранымды тұрактандыру
кажет. Бул кездс еиихромаркетинпгі колданған жен. Онын міндеті
уакыт талабына саіі сураным тербелісінін себебін аныктау жүктелген
және оны ынғайлы бага аркылы, баска да тәсітдермен бәсеңсіту
керек.
Оңтаіілы сүраным, яғғш ол нарыктағы үсыным күрылымы мен
денгейіне толыксаіі келеді. Нарыктағы калыпты сүранымньщ болуы
күнделікті практикой» алдымен сүраным денгейі мен қүрылымынын
озгертуіне эсер етстін факторларға ерекше мән беріледі. Колдаушы
маркетингтін міндеті колда бар күрал-жабдыктар көлемін сату
кажеттілігін колдау болмақ.
Егер тауар өндірушінін өндірістік мүмкіндіктер қатынасына
сүраным артыктылау болса, онда сүранымды төмеғщету кажет. Бүл
жағдайда демаркетинг қолданылады. Негізінде демаркетинг жана
тауар мен моделде колданылады. Сүранымды төмендету үшін
мынандай одістер колданылады: а) жарнамалауды токтату; э) сатуды
ынтадандыруды токтату; б) бағаны көтеру жэне т.б. Мүндай
жағдайда тауарды өндіру күкығы лицензиясын шетел фирмасына
сатура болады.
Сүранымнын рациональды емес сипаты кезінде ол нельге
тенестірілуі кажет Бүл жағдайда қарсы эсер етушілік маркетингті
колданған дұрыс. О нын мәні тауар мен кызмет көрсетуде
сүранымның жоюуы немесе томендеуімеғғ түсіндіріліп, олар
'іүгынушынын калыпты кезкарасы түрғысынан иррациональды
түтынылады. Егер демаркетинг ендіріс мүмкіндіктері қуатынақарай
сапалы дүрыс тауарға сүранымның азаюымен байланысты болса,
онда карсы эсер етушшік маркетингі тауарды керексіз, кауіпті етіп
көрсетеді. Міне, қазіргі кездесетін жағдайға сайма-сай маркетингтін
тнптері мен сүрағіымғіың мән-жайы осындай болады. Бүдан баска
да ұсынымды реттейтіғі маркетинг жүйесі қодданылады.
¥сыиымды калыптастыратын маркетингтін, бірнеше түрлері бар:
дифференішяланбаған маркетинг, дифференцияланған маркетинг,
шоғырланған маркетинг, интеграцияланған және вертикалды
маркетингтер.
Дифференцияланбаған маркетинг —тауарды жаплай өндіру мен
жаппай еткізуді көздейді. Дифференцияланбаған яғни сатып
алушыларды жынысына, жасына және басқа белгілеріне карай
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жіктемеу.
Қазіргі жағдайда дифференцияяанбаған маркетингке тауар
ендірушілердің көптеген сатып алушыларға бір ғана тауармен
шығуын жатқызамыз. Тауарды жасау мынаны ескертеді: ол әртүрлі
тұтынушыны немесе нарықтын ең ірі сегменттерін кызыктыруы
қажет. Мұндай нары кты қ стратегия біркелкі тауарлар ушін
дүрысырақ, мысалы: мұнай, астық, алма және т.б. сондай-ақ
жаңалық-тауар үшін солай болады. Бүндай стратегияны нарык
біртектілігінің жоғары жағдайында да құптауға болады, яғни, онда
сатып алушылар талғамы бір калыпты болып. маркетингтік
ынталандыруға және т.б. бір калыпты іс-қимыл керсетеді.
Қ азір гі ж ағд ай д а осы с тр ат еги я ға сүй ен е о ты р ы п ,
дифференцияланбаған маркетинг барынша үнемшіл болуда: тауар
вндіруге, оны тасымадцауға, жарнамалауға, маркетинггік зерттеуге
аз шығын жүмсауда. Сондай-ак осындай стратегия кезінде баска
тауар ендірушілер тарапынан сол сегменттегі нарыкта катаң
бәсекелестіктуындайды, сейтіп колда бар артықшылыісган айырады.
Тауарды артық ендіру жөне онымен байланысты киындыктар
накты түтынушы тіпегіне бағыталған түжырымдаманың тууына алып
келді. Бүл кезеңце сатып алушыны жынысына, жасына жэне баска
белгісіне карай жіктейтін дифференцияланған маркетинг кеңінен
қолданыла бастады. Дифферениияланған маркетинг жағдайында
таңдап алынған әрбір нарык сегментіне тауар өндіруші накты тауарды
үсынумен шығады. Бүл кезде тауардың бір түрі (киім, аяк киім)
болуы мүмкін, алайда онын модификациясы сатып алушылардың
әртүрлі жынысына, жасына, табыс деңгейіне карай түтынысын
қанағаттандыра алады. Сатып алушылардын сеніміне ие болып.
өзінің көптеген мүмкіндіктерін бекітіп, тауар өндіруші қайтадан
сатып алушыларға есеп жасайды жэне осы нарыктағы сегментке
терендей енуді көздейді.
Нарықтың тауармен толуы шоғырланған маркетинггің пайда
болуына алып кедді. Ол тым аз қарастырылған нарыктағы сегментке
бағытталады, сөйтіп түтынушылардын өз тілек талабына ешкандай
көңіл бөлінбейді.
Интеграцияланған маркетинг кәсіпорында арнайы топ (команда)
күруды талап етеді, сосын бір колға талантгы әрі кабілетті инженер
мен сауда қызметкерлерін біріктіреді. Сөйтіп сауда кызметкерлері
өндірістің калыптасуына қатысады, ал инженерлер маркетинг
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стратегііясын өткеруді жузеге асырады. Кәсіпорын мамандарының
осыпай шығармашыпыкөзара іс-әрекеті. маркетологтардың ойынша,
нарықтағы болып жаткан озгерістерге дер кезінде іс-қимыл көрсетуге
ыклал етеді.
КАТЕГОРИЯЛАР МЕН ТЕРМИНДЕР

Маркетинг, диффсренцияланбаған маркетинг, дифференцияланған маркетинг, шогырланган маркетинг, интеграцияланған
маркетинг, конверсиондык маркетинг, ынталандырушы маркетинг,
дамушы маркетинг, ремаркетинг, синхромаркетинг, колдаушы
маркетинг, карсы эсер етуші маркетинг, максатты маркетинг,
стратегиялык маркетинг, нарық сегменті, нарықтык, куыс, тауардын
циклдік оміршендігі, маркетинг түжырымдамасы.
САБАКТЫҢ ҮЛІ І РЕТГНДЕГІ ЖОСПАРЫ
1. Маркетингтін мәні-жайы мен кызметі.
2. Маркетингтің негізгі тұрлері және оның мақсаттық орындалуы.
3. Нарық пен маркетингтік тәсілдер жұмысының аткарылуы.
4. Маркетинпік баскару теориялары.
МӘНЖАЗБА МЕН БАЯНДАМА ТАКЫРЫПТАРЫ

1. Маркетинг бизнес философиясы ретінде.
2. Стратегиялык маркетинг жэне перспективалы жоспарлау:
ортактығы мен тән ерекшеліктері.
ӘҢПМ Е ӨТКІЗУГЕ ЖЭНЕ ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҮРАҚТАРЫ

1. Маркетинг дегеніміз не? Маркетинг не үшін керек?
2. Кәсіпорынның нарыктағы ез орнын, өз сегментш, ез «куысын»
табу үшін маркетинг жүйесі қандай тәсілдерді қолданады?
. Рынокты «сигментгеу» дегеніміз не, ол қандай критерийлермен
жүзеге асады?
4.
Тауардын циклдык еміршендігі дегеніміз не? Оны білудін
мақсаты кандай?
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ТӨРТІНШІ БӨЛІМ. ӨТПЕЛІ ЭКОНОМИКАНЫҢ
_________
ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
ОН ТОҒЫЗЫНШЫ ТАРАУ. ӨТПЕЛІ
ЭКОНОМИКА ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
19.1. АДАМЗАТ ҚОҒАМЫНЫҢ БІР КҮЙДЕН ЕКІНШІ
ЖАҒДАЙҒА ӨТУДІҢ ОБЪЕКТИВТІ САЛДАРЫ

Қазіргі экономикалык теорияда ең аз зерттелген мәселе қоғамның экономикалык жүйесінің бір типінен екіншісіне көшудін
салдары мен өтпелі экономиканың мән-жағдайы. Бұл дүниежүзілік
кауымдастықтағы барлык елдердің өзінің даму деңгейі мен
экономикалык жағдайының сипаты тұрғысынан, әртүрлі күйді
кешуімен түсіндіріледі. Сондыктан экономикалык теорияда
қоғамның даму сатысындағы құбылыстардың басты көрсеткіштеріне
әзірше біркелкі көзқарас жоқ. Демек, қоғамнын бір күйден екінші
күйіне көшудің мән-жағдайы жайында біркелкі түйінделген ой да
жоқ. Баршаға белгілі нәрсе —еңбек күрал-жабдыктарынын дамуын
деңгейіне қарай коғам дамуын жіктеп белудің төмендегідей тұрлері
бар: тас дәуірі, қола және темір дәуірі.
Белгілі ғалым Л. Морган (1818-1881 жж.) еңбек курал-саймаиынын
даму деңгейіне қарай жабайы дәуір, жырткыштар және өркениетті
дәуірлер деп боледі.
Ағылшын ғалымы әрі философы Даввд Юм (1711-1776 жж.) еңбек
қүрал-сайманының дамуы негізінде қоғамды — ең қарапайым, көне
(антикалық), феодалдық жэне капиталист деп бөледі.
Американ социологы әрі экономисі Уолт Ростоу (1916 ж.)
«Экономикалык өсу сатылары» теориясын ұсынды:
I —дәстүрлі қоғам, мунда өндірістің дамуы әлсіз сипатка ие;
II —қарқыңды өрлеу ушін экономикалык жағдай жасау стадиясы,
III — қаркынды өрлеу кезеңі, мүнда экономикалык прогрестін
күші өседі және коғамда билік жұргізе бастайды;
IV —толыққандылыкка қарай қозғалу, мұнда жана техника кен
көлемде таралады;
V —тұгынудың жоғары жаппай дәуірі.
Осы қысқаша шолу көрсеткендей, коғамнын өртурлі даму күш
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еңоек күрал-сайш ныньш ламу децгеііімен ғана смес, сондай-ак
ендіріс процесіндегі ;ш м катынастарыныңсішатымен, яғни өндіріс
әлістерімеи бдйланьістьірылады. Қоғамды ондіріс әдісімен бөлу
мәселесік тереңірек зерггеген К. Маркс болды.
• Маркс өндіріс одісін беске бөліп карайды:
а) алғашкы кауымдык;
о) күл иеленушілік;
б) феодалдык;
в) каниталистік;
г) коммунистік.
Казіргі Батыс экономикалык теория мектебі адамзат тарихындағы
коғам күйін үшке боліп карайды:
а) аграрлык;

ә) индустриаддык;
б) постиіщустриалдық (акпараттық).

Р,.,К° гаМ йШуы бойь,иша көптеген әртүрлі кдассификацияға бөлу
^ мдаРды коғлмнынламуы сатыларыныңбіркелкі көрсеткіштерін
нім!ш ИТер,Ч,ел.е илі' 1 Ғалымдардың қоғамның даму деңгейі
5 ..а классиФІ1кацияға бөлу үсынысының әртүрлілігіне
° Ларда Жекелеген ортақ элеменггер баршылық. Бүл
комектесед|НОМИКа ҮШШ іиіғашқы са-ЗДарларды түжырымдауға
ко ға мьшьиf vm l П. е ° е ІПТ"f111е отпелі экономика теориясы адамзат
қоғамынын үш ,р, непзп күйінен бастау алуы керек.
күрал-ж абдь^і е ң ^ і ^ п т й ы ^ Ғ К°*,0МІ‘,Ка (наРЬІК-ГЬІК'емес) е нбек
түпмыстыіг
и
ш и ы м - ПЯІН °иымызша, бүған алғашкы
еніп мұнда т ч у т ’ійУЛ “слснуш,лік ж әне феодальдық өндіріс әдісі

яғни Оіпмді айырбассыз тікедай 3™ ған^ окалвды сьшпат алЫП'
- ркінііііг.0 »
ьи гікелеи үлестіру белең алады;
дәуірін ( к а п и т а А и Т к Г т а д :Г ° МИКа’ ^

ИНДуСТрИаЛДЫ дамУ

нары қтык т и т е п "коІт м и УСТРИаЛДЫ К0Ғам эко»омикасы, бүл
Американ ғальшы Л к
™
асады'2
____ ___
Д' Элл ^аостиіщустриалды қоғам» гүжырыми др._-" М.! МГУ, 1995Д 29ГбстСР,,ОД‘1' У',ебное пособие /П о д ред. Радаева В.В.
" ДР- М.. МГУ. 7 995^°31*fiex ПСРИОДа' Учебное пособие /П о д ред. Радаева В.В.

дамасын жасай отырып, бүл жүйенін төмендегідей бес белгісін келтіреді.
а) өндейтін сала экономикасынан кызмет көрсететін экономикаға
көшу;
ә) түрғындардың экономикалык беясешшіігінде дене еңоегі
жумыскерлері емес, ой еңбегі жүмыскерлерінін каркынды орын алуы,
әсіресе ғылыми-техникалык мамандар;
б) басқару аясында электронаык-есеитеу техникасы шешімін
кабылдап, оны көбірек қодцану;
.
в) саясатты калыптастыруда жаңалыкты ендіру негізі ретхнде
теориялық білімнің басшылык, ролінің бодуы;
т) жаңа қоғамның маңызды инструменттері болып корпорация
саналмайды, университет пен зерттеу орталыкгары болмақ.
Постиндустриалды қоғамнын, экономикасы — бұл ақпараттык
экономика. Меншік түрғысьшан бүл экономика пострыноктыктиптеп
аралас экономика ретінде қаралды.
Егер коғамды оның даму баспалдағы аркылы бөлетін теориялык
көзқарастарды жинақтайтын болсак, оңда схемалык түрде негізінен
үш жікке белуге болады:
а) формациялык;
ә) оркениеттілік;
б) нарықтық;
. .
—формациялык жіктеу коғамның томеңдегідей формаиияға болінуін
карастырады: алғашқы түрмыстық кауым, күл иеленушшік,
феодалдық, капиталистік және коммунистік (формация - өндірпш
күшгер мен өндірістік катынастардың (әлеуметпк-экономикалык) және
қондырмшгык институттың біріккендігі);
— оркениеттілік жіктеу коғамды уш дәуірге бөлуді карастырады.
аграрлық, индустриалдық және постиндустриалдык (акпараттық),
—нарықтық жіктеу коғамды —нарыктык жэне нарыктык емес деп
бөліп қарайды.
Нарықгык емес қоғамға: алғашкы түрмыстық кауым форманиясы.
күл иеленушілік формациясы, феодалдык формация және жоспарды
әміршіл экономикалы социализм жатады. .
Нарықтык коғам еркін бәсекедегі «таза» капитализм до>ірін
кдмтиды. Дәстүрлі экономикалык коғам кззіргі әлемнін Азия, фрикл
және Латын Америкасынын 140-тай елінде өмір сүруде, <іл ондлғы
өңдіріс, белу және айырбастау дәстүрге, салткд, жекелеген ғүрып гарға
негізделген жэне аралас экономикалык коғам негізінен индустриадаы
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дамыған елдерді камтиды. Жогарыдағы көрсетілген коғамды жіктеуде
кайшылықжок, қайта олар бірін-бірі толыктырады. Дәуірлерді нені
өндіргенмен емес, қайта қалаіі өндіргендігімен жэне калай өндіргіш
кұштермен айыра аламыз деп жазған К. Маркс. Өндіргіш күштердің
даму деңгейі коғамдық процестің жалпы критериі болып табылады.
Баскаша айтсақ, меншік түрінің оріүрлі жағдайында жұмыс күші өндіріс
күрал-жабдығымен қайтіп біріктіріледі, қалай үйлестіріледі және қалай
экономикада баскарылады: нарықтық бәсекелістік арқылы, жоспарлау
аркылы немесе екеуінін көмегі арқылы ма, яғни аралас баскару жүйесі:
мемлекет пен нарық аркылы.
Белгіді ғалым-экономистер, амеряка жотрғы оку орньша арналған
«Экономикс» окулығының авторлары Р. Макконнелл мен Л.Брюдын
кезқарастары бойынша, әлемдегі индустриалды дамыған елдерді екі
белгісімен ажыратуға болады:
1. Өндіріс күрал-жабдығына деген меншіктің түрлері бойынша;
2. Осы экономикалык кызметтің үйлестіру және басқару әдістері
бойынша. 1
Қоғамдық ондіріс кұрылымында ондіргіш күштер ондірістік
катынастармен диалектикалық бірігу жағдайында болады. Өндірістік
катынастар —бүл ендірістің коғамдык түрде жүзеге асуы. Өндірістік
катынастар - бұл меншіктік катынастар.
Өндірістік катынастардың өндіргіш күшпен бірігуі ондіріс әдісін
күрайды, яғни қоғам ны ң экон ом и калы к қүрылуы, онын
экономикалык базасы. Экономикалык немесе ондірістік катынастар
отбасылык, діни, күкыктық, мәдени, саяси, әлеуметгік кагынастармен
косылып. коғамның кондырмасын күрайды. Базис пен қондырма
бірігу жағдайында болады. Базистін өндіргіш күштер мен ондірістік
қатынастар арасындағы кайшылықтары қоғамның жана күйге кошуіне
объективті жағдайлар тудырады. Бүл кезде кондырма қоғамньін бір
күйден басқасына көшуіне көмектесуі мүмкін немесе отеуге кедергі
жасайды.
Адамзат қоғамы өзінің бүкіл тарихында өндіргіш күштер деңгейі
мен өндірістік катынастар сипаты арасындағы объективті туындаған
кайшылықтардың әсерінен бір күйден екіншісіне, бір коғамдык
экономикалык формациядан басқасына, төменгі еркениет
аспалдағынан жоғарғысына ауысуы. Меншік түрлерінің ауысуына
іаиланысты жаңа прогрессивті ондірістік қатьшастар пайда болады.
1 Экономикс. ( том, АО «РИИОЛ». Таллин. 1993. 47 бет.

242

Адамзат өркениеттілігі баспалдағымен қоғам кетеріле отырып,
қауымдастык (коғамдық) менш ік түрінен жекеге, жекеден
қоғамдыққа (мемлекетгікке) козғалысжасап, экономиканы тек кана
рынокпен немесе тек қана мемлекетпен баскарады. Кдзіргі жағдайда
өндіргіш күштер мен өндірістік катынастардың арасындағы
қайшылықтар адамзат қоғамының аралас экономикаға, аралас
меншік (жеке мен мемлекеттік) түріне, баскару тәсілінін аралас
(рынок пен мемлекетгік) жүйесіне көшуімен жойылады.
Тарихка терен үңіле отырып байкағанымыз, бүрынғы заманнын
өзінде меншік түрлері таза куйінде болған емес, олардын кез келгенін
басқасымен аралас күйінде кездестіреміз. Мұндай жағдай корнекті
түрде біздің дәуірімізге дейін VI-IV ғасырда Ертедегі им мен
Ертедеғі Грецияда байкалды. Ол елдерде сол кезде көне дуниелік
(антикалық) меншік өмір сүрді.
Кәне дүниелік (антикалык) меншік —кауымдык меншік гүрінщ
жерге деген синтезін қүрайды. Бүл мемлекеттік міндеттерді және
әрбір азамат меншігін шешудін негізі болып табылып, оларға ол
еркін шешім қабылдай алады. Осы дәуірге Ертедегі Афина мен
Ертедегі Рим жетістігі дәлел, әсіресе жеке түлғаның, мәдениеттщ
өрлеуі, сондай-ак азаматтык, саяси жэне экономикалык өмірдш
дамуы қарқынды болғаны тән.
.
Бүрынғы социалистік елдерде, КСРО-мен қоса 70-ші жылдар
бастап, өндірістік қатынастар сипаты өндіргіш күштер ^
деңгейімен кайшылыкка келді. Бүл мемлекеттік мешшктш а
меншік түріне карағанда 90% болуымен, барлық үлғаималы е
аясьш терең монополиялап, экономика дамуьш тежеуден аик
Осы елдердің экономикасы катан орталықтан
қысымында болып, экономикалык мүдделікті жокка шы
’
ғылыми-техникалык прогреске селқос көңіл белді. °
өндірістің тиімділігі 70-шы жылдардан бастап катты
тауардын; тапшылығы жалпы белен алды. Экономика
Осьшан
жеткіліксіз дамуынан экономикалык дағдарыска тап о
TVniH
барып нары кка өтудін объективті кажеттшіг*
осы
қажеттілігі 1985-ші жылғы сәуірден бастап анык а
^
жылдан бастап мемлекетгік баскару аппаратында <
«Нарык»
термині пайда болып, ол 1987-ші жылдын маусы
басқарудың бөлінбейтін элементі ретінде дәріптедш.

19.2. ӨТПЕЛІ ЭКОНОМИКА: ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ,
НЫШАНДАРЫ, СИПАТЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

Өтпелі экономика типтерін өту процестеріиіи сипаты мен ауқымы
бойынша айырады. Өтпелі экономиканьш ғаламдык және локалды
типтерін бөліп қараймыз. Ғаламдық адамзаттың бір дәуірден екінші
дәуірге өтуімен байланысты: индустриалдык дәуірге дейінгіден
индустриалдыкка ету немесе индустриалдықтан постиндустриалдықка (акпараттық); екі өркениетіліктен (шығыс және батыс) біркелкі
әлемдік өркениетке өту.
Жоғарыда аталған дәуірлер шенберінде локалдық өтпелі
процестер жүзеге асады: дәстұрлі экономикадан әртүрлі моделдегі
рыноктық экономикаға ету. Бүл кезде ғаламдык өту процесі өтпелі
жономиканың локагщы нышаны мен типтеріне қатты эсер етеді:
а) инерциялы экономика. Қоғам мен оның экономикасы кыска
мерзімде о з ін і ң сипатын, түрін және жағдайын озгерте алмайды.
И н е р ц ио н ды к өтиелі экономикада ұзақ мерзім кезіне бұрынғы ескі
экономикалык түрлерді сақтауды жүзе ге асырады. Экономиканы,
о н ын тұрін, жай-күйі мен қүрыльшын, кадрларды кайта окытуды
өзгерту, жана экономикалык ойды 5-10 жылда калыптастыру мүмкін
смес, ал «500 күнде» жүзеге асыру қиын болмақ.
Казақстан Республикасы нарыкка отудің екінші бағдарламасында
отпелі кезеңдегі экономиканың инерциялығы ескеріліп, ескі
әм ірш ілдік-әкім ш ілдік басқару элементін ж аңа нарықтык
катынастарға жайлап ауыстыруға бет-бүрыс жасалды;
ә) отпелі экономиканың тұрақсыздығы. Бүл жағдайда кез-келген
ең жаңа экономикалык тур мен катынастар тез жойылады.
Сондыктан түрақты түрде ең толыққан, ең тиімді, рыноктык
катынастардың динамикалық жаңа түрлерін іздестірген дүрыс;
б) отпелі экономикадағы ескі және жаңа экономикалык элементгер,
түрлер, болшектердің бір мезгілде болуы. Мүнда бір мезгілде кетіп
бара жатқан мемлекетгік меншік түрімен бірге жеке меншік пайда
болып, ол әр түрде байқалады. Сейтіп аралас меншік түрі пайда
болады. мемлекеттік, жеке меншікпен араласқан түрде және т.б.;
в) өтпелі экономиканың тарихилығы:
өту белгілі тарихи мерзім кезінде жүзеге асады;
отудің озі белгілі мемлекетте болады. Нактыласак, Қазақстан
1 еслубликасында өтпелі кезеңнің аяқталуы шамамен ХХІ-ші
ғасырдың басына белгіленуде.
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г)
өтпелі экономиканьщ өзіне тән арнайы күбылысы, тіршілі
және ерекшелігі бар. Себебі, бүл кезеңде барлы қ әлемдік
қауымдастықтағы елдер әртүрлі даму баспалдағында болып,
экономикалык жүйенің біркелкі емес моделін қолдануда.
Егер нарыктык жүйеге енетін елдерді алатын болсак, оларды
бір-бірімен былай: нарықтык экономикадағы мемлекеттің ролі
бойынша, мемлекеттік меншіктің жалпы қүрылымдағы әртүрлі
менш ік түрлеріндегі үлесі бойынш а, м онополиялы к ж әне
олигополиялық нарықтардың бар болуы бойынша, еркін нарыктык
секторды ң үлесі бой ы н ш а айы руға болады . Н а р ы к ты к
экон ом и кадағы елдер дәстүрлі экон ом и кадан н ары қты к
экономиканьщ қазіргі жаңа түріне — әлеуметтік бағытталған әрі
басқарудың аралас түріне көшуде.
Бұрынғы социалистік елдердің нарыкка өтуі адамзат коғамы
дамуындағы қайталанбас нәрсе. Олардын нарыктык экономикаға
өтуінің өзіне тән ерекшелігі бар. Бұл өту күбылысы дәстүрлі түрде
емес, жоспарлы экономикаға енетін аздаған мемлекеттердін озіне
қатысты ерекшелігімен сыипатгалады.
Жоспарлы экономикадағы аздаған елдердің өзінде өту мерзіміне
эсер ететін кәдімгідей айырмашылықтар болады. Накгыласак, ТМД
елдерінде жеке меншік болған емес, ал 90% жуығы мемлекеттік
меншік үлесіне тиді. Сондыктан мемлекетген алу мен жекешелендіруге
Польша мен Венгрияға қарағанда көп уакыт кажет болды. Біз атап
отырған екі едце мемлекеттік меншік үлесі 14 %-дан аскан жок, ал
жеке меншік үлесі —76 % қүрады.
Осьщан байкайтынымыз, Польша мен Венгрияға нарыкка өтудін
жедел «шоктық» варианты әбден келеді, ал бұл Ресей үшін болмайтын
жай. Алайда Ресейде осы аталған өту варианты « 5 0 0 күн»
бағдарламасымен жүзеге асты.
Өтпелі процестер өзінің сипаты жағынан табиғи-эволюциялык және
табиғи-реформаторлық болып келеді.
Қоғамның бір жүйеден екіншісіне табиғи-эволюциялык процеске
көшуі әдетте ғаламдық эволю циялы к процесс шеңберінде
байқалады. Алайда ғаламдық өзгерістер шеңберінде өтпелі процесс
табиғи-реформаторлык сипатка ие болуы мүмкін. Өтпелі процестін
табиғи-реформаторлық сипаты өтпелі экономиканын локалдык
типінде байкалуы мүмкін.
Мысал ретінде, реформаторлык сипаттағы локальды өтпелі
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экономикаға 1917-шіжыддан кейінгі Ресейдегі социализм кұрылысы
кезенін айта аламыз. Осындай жағдай 1946-шы жылдан соң Шығыс
Еуропа мен Азия елдерінде болды. Реформаторлык сыйпаттағы
эволюциялыктипке мысал ретінде. соғыстан кейінгі Германияның
тоталитарлык қазіргі типтегі нарықтык экономикаға өтуін айтамыз.
Белгілі неміс ғалымы әрі экономисі Людвиг Эрхардтың (18971977 жж.) жасаған бағдарламасының негізінде ету жүзеге асты.
Қазақстан Республикасының әлеуметтік бағытталған аралас
нарықгық экономикаға өтуі ТМД елдеріндегі сияқты эволюциялык,реформаторлық сипат алды. Нарыктык экономикаға өтудің Қазакстан
Республикасындағы басты міндеттері мыналар:
1. Мемлекеттік меншікті мемлекеттен алу және жекешелендіру.
Мемлекетсіздендіру —мемлекеттін экономиканы тікелей баскару
қызметін алып тастауын айгамыз. Меншікті жеке меншікке
жекешелендіру мем;іекс'і'іш. абсолютгік монополиялык меншіктілігін
жоюды білдіреді. Мемлекеттік меншіктің үлесі азайып, шамамен
30-40 % шеңберде калады.
2 . Казақстандык кәсіпкерлердіц әлеуметтік жігініқ қалыптасуы
(еңбекке қабілетті тұрғындардың ж;ппы саныиыц 10-15% қамту).
3. Нарыктык инфракүрылымның калыптасуы, басты нәрсе —
тауар мен қор биржасы және басқада әртүрлі нарықтың құрылуы.
4. Бәсекелістік пен кәсіпкерлікті дамыту макса гымен экономиканы
монополиясыздандыру.
5. Бағаны бейтараптандыру, сүраным мен ұсыным негізінде
рыноктык сипатгағы бағаға көшу.
6 . Экономиканың каржы-экономикалык турактануы.
7. Өтпелі кезенде тұрғындардың әлеуметгік қорғау жүйесін мықты
камтамасыз ету.
Нарыққа өту өзіндік мақсат емес, әлеуметтік бағытгалған аралас
экономиканы қүрудың қүралы. Экономика адам үшін емес,
экономика адам үшін болуы керек.
19.3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ НАРЫҚТЫК
ЭКОНОМИКАҒА ӨТУІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Нарыктык катынастардың Қазакстан Республикасындағы
Ксыыптасуының ерекшелігі көптеген факторлармен байланысты
іүсіндіріледі. үлгтык, әлеуметтік-демографиялық, ғылымигехниксілык, үйымдык~күрылымдық, табиғи-шикізатгык, табиғи246

климаттық жэне географиялык сипаггармен.
Біріншіден, өтпелі экономиканың ерекшелігі сонда, Қазақстан
өтуді түтастық шеңберінде, егемендікте және өз мемлекетгілігінде
жүзеге асырады.
Екіншіден, экономиканың етуін Қазақстан алғашқы рет әлемдік
ирактикада әкімшідддк-әміршілдікпен ғана емес, сондай-ак қоғамдык
меншіктегі жоспарлы экономикалык жүйеден, жеке жэне аралас
меншіктуріне негізделген нарықка отуді жүзеге асырды. Әкімшшдікәміршідцік экономикадан нарыкқа отудің халықаралык тәжірибесі
Жапония мен Оңтүстік Кореядағы баскарудың әкімш ілдікәміршілдік элементін қолданғандығы қажет нәрсе. Бірак көзді
жүмып қойып, ұлттық құндылық пен дәстүрді ескермей жат елдін
гәжірбиесін кешіре салу, экономиканы реформалауға толык
мүмкіндік жасамайды. Сондықтан, әлемдік өркениеттілікгің біздің
үлттық қүн ды лы ғы м ы збен д әстүрім ізге сай болаты ндай
тенденциясына бағыт үстағанымыз жөн.
Үшіншіден, Қ азакстанны н территориялы қ-географиялы қ
жағдайы —өркениеттіліктің батыс пен шығысты қосатын ерекше
орыны болып табылып, өткелі кезендегі экономикаға айрықша эсер
етеді.
Тертіншіден, Қазақстан Республикасындағы экономиканы
реформалау созылған экономикалык дағдарыс жағдайында өтуде.
Ол КСРО-ның ыдырауьшен, бүрынғы жаллы одактык халык
шаруашылығы кешенінің экономикалык, байланыстарының үзілуімен
түсіндіріледі. Жалпы одақтық экономикамен интеградиялык елдерде
болған, еліміздің каукарлы ғылыми-техникалық, өнеркәсіптік және
ауыл шаруашылығы әулеуеті талап етілмей калды.
Бесіншіден, әнеркәсіптегі мемлекеттік сектор негізінен ірі кенбайы ту, м еталлурги ялы қ, хи м и ял ы к ж ән е х и м и я-м ұ н ай
кәсіпорындарынан түрады. Ауыл шаруашылығында ірі кәсіпорындар
~ совхоздар көп болды. Республикада олар —2059-ға жетіп, барлық
ауыл шаруашылығы кәсіпорынының 75% қүрады. Қазакстан
совхоздары ТМД-ғы ең ірі болып келіп, олардың әркайсысында
орташа алғанда 15 мьщ шамасынан аздау егіс көлемі және 16 мыннан
астам ірі кара мал басы болды. Осындай ерекшеліктер осы аядағы
жекешелендіру сипатына эсер етпей коймады.
Жекешелендіру тек қана үшінші кезенде (1996-1998 жж.) ғана
аяқтала бастады. Сондай-ак жекешелеңдіру мен өндірісті көтеру
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ө н ер к әсіп тегі си я қты ауыл ш ар у аш ы л ы ғы н д а шет ел
инвесторларының катысуы.мен жүзеге асты.
Реформалау практикасы көрсеткендеіі. Казакстан Республикасы
тандап алған бағыт — аралас әлеуметтік бағыттағы нарыктык
экономиками калыптастыру —республиканың өзіндік жағдайын,
өзінін моделін кұру факторын кебірек ескереді. Казакстан ары қарай
реформаны жүргізгенле баска елдің өтпелі экономикадағы әлсіздігі
мен жетістіктерін есекере отырып, нарыктык экономиканьщ озіне
тән үлттык моделін күрады.
КАТЕГОРИЯЛАР МЕН ТЕРМ ИНДЕР
Өтпелі кезең; отпелі экономика: типі, нышаны, сипаты,
міндеттері; дәстүрлі экономика; формациялық жікгеу; оркениетгілік
жіктеу; нарыктық жіктеу; экономиканьщ инерциялылығы; отпелі
кезеннің тұраксыздығы.
САБАҚТЫҢ ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ ЖОСПАРЫ
1. Әкімш ілдік-әмірш ілдік экономикадан нары кка етудін
объективті кажеттілігі.
2. Өтпелі экономиканьщ мәні, оның негізгі нышандары мен
мәселелері.
3. Қазақстан Республикасындағы отгіелі экономиканын.
ерекшелігі.
ӘҢГІМЕ ӨТКІЗУГЕ ЖЭНЕ МЕН Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҰРАҚТАРЫ
1. Коғ^м дамуында объективті түрде өтпелі жағдай неге
туындайды?
2. Өтпелі экономиканьщ қандай типтерін білесіз?
3. Өтпелі экономикаға кандай сипат және нышандар тән?
4. Өтпелі экономика типтерін сипаттары бойынша калай айыруға
болады?
5. Қазақстан Республикасындағы отпелі эконом иканьщ
ерекшелігі неде?
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ЖИЫРМАСЫНШЫ ТАРАУ. ӨТПЕЛІ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
20.1. ӨТПЕЛІ ЭКОНОМИКАДАҒЫ МЕНШ ІК
ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ
Өтпелі кезеңде нарықтық экономикаға өту мемлекет үшін қиын
мәселелерді көлденең тартады: меншік қатынастарын өзгерте, кайта
Қүру, жалпы жаппай мемлекеттік меншіктен өндіруші мен
меншіккердің жақындасу түрлерін табу, тіпті олардың толық бірігуін
қамтамасыз ету. Демек, мемлекеттік меншікті реформалау, оны
жекешелендіру, мемлекеттік мүліктің жеке объект жэне жеке
үжымдық (үжымды қ-топты к) иелігіне ауыстыру м әселесі
туындайды. Мемлекеттік кәсіпорындарды жекешелендіру ғана
кәсіпорынның экономикалык еркіндігі мен жауапкершілігін
органикалык түрде ымыраластыра алады.
Бұрынғы кейбір социалистік елдерде мемлекеттік меншік баска
меншіктүрлерінің жалпы күрылымына қарағанда артықгау болады.
Осы жағдай ел экономикасында бәсекелестіктің болмауына, алып
келіп, өндіріс тиімділігін төмендеуіне, өндіруші кәсіпорындар
түтынушыны билеп төстеуіне және тапшьшық экономикасының
пайда болуына алып кедді.
Осылардың барлығы бәсекелестік нарықтық ортаны құру үшін
мемлекеттік меншікті реформалау кажеттілігін анықтады. Осыны
жүзеге асыру өндірушінін түтынушыға өктемділігін жоюға, өндіріс
тиімділігін артгыруға, нарықты жоғары сапалы тауар мен кызмет
көрсетумен барынша толтыра түседі.
Өтпелі экономика кезіндегі мемлекетгік қатынастарды баскаша
күрудың халықаралық тәжірибесі меншік түрлерін өзгертудің
эволюция-реформаторлық тәсілін, жекешелендіру тәсілін кенірек
колдануды дәріптейді.
Экономикалык әдебиеттерде мына екі терминді: «мёмлекетген
алу» мен «жекеншелеңдіруді» бір-біріне теңесгіріп қарайцы. Алайда
«мемлекетсіздендіру» термині мемлекетген тікелей басқару қызметін
алып тастауды түсіндіреді. Басқаша айтқанда, мемлекеттік
кәсіпорынға өзінше еркіндік беру меншік түрін ауыстырумен
байланысты емес. Мемлекетсіздендіру мемлекетгік кәсіпорындардьщ
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толык коммерциялық еселке көшуін білдіреді. Мемлекетсіздендіру
—жекешелендіруге дейінп аралык баспалдақ.
Ал «жекешелендіру» термині мемлекетгік меншіктің жеке меншікке
өтуін білдіреді.
Жекешелендірудіц максаты:

—өтпелілік максатты алға тартып, жеке меншік топтарын кұру;
- мемлекеттік кәсіпорын мүліктерін жеке адам мен коммерциялык
қүрылымдарға мемлекетгік бюджетгі толтыру үшін сату.
Мемлекеттік меншікті жекешелендірудің халықаралық практикасы
көрсеткендей, жекешелендірудін екі варианты бар:
—«катан» вариантты жекешелендіруді карқынды жүргізу;
- «жүмсак» вариантты жекешелендіруді ақырындап жүргізу.
Жекешелендіру —мемлекеттік меншікгің жеке меншікке езгеру
ретінде өтпелі экономика кезінде ТМД елдерінде ғана, Шығыс
Еуропада және нары қты к эконом икасы дамы ған елдерде:
\л ы б р и т ан и я, Ф ранция, Германия мен А Қ Ш -та кеңінен
колданылады. Алайда, жекешелендірудің максаты нарыктык
экономикасы дамыған елдер мен нарыктык экономика түскен
елдерде әртүрлі. Егер нарыктык экономикасы дамыған елдерде
жекешелендіру мемлекеттік бюджетке косымша каржы тартуды
максат етсе, өтпелі экономика еддерінде жеке меншікті күру қүралы
болы п, соны ң негізінде б ә се к ел е стік н ар ы к ты к ортаны
кал ыптастырады.
Дамыған елдерде жекешелендіру негізінен жекешелендірудің бір
моделінде жүзеге асты. Ол модель мемлекеттік кәсіпорындарды
банк, сақтандыру компаниялары, кейде түрғындардың сатып алуына
негізделген еді.
АҚШ -да мемлекеттік кәсіпорынды сату үзак мерзімде —
5 жылдын аумаіында жүргізіледі. Бір мезгілдегі (бірден төленетін)
толем жалпы төленетін соманың 20%-нан аспауы керек. ТМД мен
Шығыс Еуропа елдерінде жекешелендірудің оте күрделі моделі
колданылды.
Венфияда кәсіпорыңды олардьщ жүмыскерлері сатып алды. Онда
жүмыскерлердін каржылары ғана емес, кәсіпорынның тапқан
пайдасы мен банк несиелері колданылады.
Чехославакияда шағын кәсіпорындар аукцион арқылы сатылса,
ірі кәсіпорындар гүрғындар каржысын, банк несиелерін жэне шетел
к а п и т а л ын таргу аркы лы ж екеш ел ен дірілд і. С о н д ай -ак
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Чехословакияда кәсіпорындар сатып алу үшін түрғындарға купон
мен чектер тегін таратылады. Чек пен купондар жекешеленддрілген
кәсіпорынның акциясына айырбастау үшін берілген.
Ресейдегі жекешелендірудің басты мақсаты —мемлекеттік мүлікті
сатып алу негізінде меншіккер топтарын тезірек кальіптастыру
болды, Түрғындар үшін біркелкі мүмкіндіктер жасалды. Осыны
жүйеге асыру үшін барлықтүрғындарға жекешелендіру чегі ваучерді
берді. Олардың әрқайсысынын, күны 1000 рубль болды. Иегерлері
оны еркін қоладана алды: ваучерді сатуға, жекешелендірілетін объект
акциясын сатып алуға, өз ваучерін 600-дай жекешелеңдіру корынын
кез-келгеніне салуға мүмкіндік жасады.
Қазақстандағы жекеш елендіру процесі Чехословакияда
қолданылған моделге ұксастыкпен жүзеге асырылды.
Ж екешелендіру екі кезеңмен жүргізілді: бірінші кезеңде
түрғындардан кайтаруды қажет етпейтін түрғьш-үй купонын коддана
отырып, үйлерді (пәтерді) жекешелендіружүзеге асты; екінші кезеңде
түрғындар қайтарылмайтын жекешелендіру купонын алды. Оларды
тек қана инвестициялық жекешелендіру қоры арқылы қолдану
мумкіғщігі жасадды. Ондай қор Қазақстанда 120-дай болды.
Жекешелендірудің бүл тәсілінің кемшілігі сонда, жекешелендіру
инвестициялық купон иесінін өз бетінше шешім кабылдау күкы
жоқ, тек кана оны инвестициялык корына сала алды. Бүл адамнын
нақты кәсіпорынды жекешелендіруге қатысуына тікелей кедерп
жасады.
Жекешелендіру процесі кәсіпорынды жұмыскерлердін сатып алу
мүмкіндігін қарастырып, ашық және жабык типтегі акдионерлік
қоғамды, акционерлік қоғам-шаруашылығын күрып, олардын
акциясының 51 % мемлекетке жатты.
Бірақ мемлекеттің холдинг типіндегі акционерлік қоғамға
қатысуы айтардықтай нәтиже бермеді, әлсіз, банкрот олған
кәсіпорыңдар тіріле алмады. Мемлекетгің координациялык, асқару
қызметі кәсіпорын басшыларын бекітумен, өндіріс өнімін
үйлестірумен жэне пайданы холдинг кажеттілігіне колданумен
шектелді. Бүл айналым корын жоюға ж ән е к әсторы н ды
банкротгықка алып келді.
м п
Нарыктык экономикасы дамыған елдерге қараранда, і і д
Шығыс Еуропа едаерінде, «үшінші әлем» дамушы елдершде^жүмс ^
жекешелендіру» варианты колданылады. Бұл вариант
ил
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Индонезия, Индия, Алжир, Марокко, Мексика, Туркия, сондай-ақ
жана индустриалды екі елде - Оцтүстік Корея мен Тайванда
колданылды.
«Жүмсак» жекешелендіру ерекиіелігі сол, бул вариантта мемлекетпк
секторды жылдам бүзу карастырылмаған, кайта онын кызметін
баскаша уйымдастырып, узак мерзімде жекешелендіру көзделген.
Бұл іс-шаралар мемлекетпк кәсіпорынньщ экономикалык еркіндігін
ақырындап ұлғайтумен, олардың баға саясатының бір бөлігін
лмберализациялаумен, арнайы «қатысу коры» аркылы акционерлеп,
бакылау пакет акциясын мемлекеттің сақтауы аркылы жүзеге асады.
Қазакстан төжірибесі корсеткендей, холдингтік-акционерлік
коғамды колдану жекешелендірудін барлык мәселесін шешпейді.
Өтпелі экономикада мемлекетсіздендіру саясаты мен меншікті
жекешелендіру мемлекеттік меншіктің монополиялык жағдайын
бүзу мен экономикаға нарыктык сыйпат беріп коймай, сондай-ак,
экономикалык дамуды түрактандыру мен экономикалык осуге
жетуді көздейді:
—ултгык экономикаға шетел инвестидиясын тарту;
—мемлекеттік субсидияны тарту есебінен мемлекеттік карызды
кысқарту жэне жеке кәсіпорындар мен турғындардың табысын
ұлғайту, нәтижелік мақсат —тұрғындардың омір деңгейін котеру;
—бәсекелестік нарыктык орта жасау.
20.2. КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕНШІКТІ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ МЕН
МЕМЛЕКЕТТЕН AJIY ЖОЛДАРЫ, ТӘСІЛ МЕН ТҮРЛЕРІ

Экономиканы әкімшілдік-әміршілдік баскару жүйесі кезінде
иемлекетгік меншік түрі оте қатгыдамыды. Практика корсеткеңдей,
меншікті мемлекетгеғщірудің басты екі олқылығы болды:
а)
енбек адамы сол меншіктің билеушісі (иегері) жағдайын
-колғалтады және оны тиімді қолдануға жігерленбейді;
ә) өндірісті баскаруда бюрократтану жүріп, экономиканың
•іртыкшылығы таптсілады.
Шетел тәжірибесі корсеткендей, мемлекетпк меншік 30-40%
іолғанда, нарык озінің экономикалык тиімділігін сипатгайтын
:апасын жоя бастайды. Сондыктан Қазақстан Республикасында
іарыктык эко ном икалық қалыптасуы көп укладты экономиканың
іамуын қарастырэды. Мемлекетіік меншікті меншіктің басқатүріне
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өзгерту мен реттеу жүзеге асты.
Меншік күқығы экономиканы мемлекегген алу мен жекешелендіру
арқылы жүргізіліп, мемлекеттік мүлікгер азамаггарға берілді.
Үлтгық бағдарламаға сай Қазакстан Республикасында мемлекеттен
меишікті алу мен жекешелендіру алғашқыда екі кезенде жүргізілді:
- бірінші кезең 1991-1992 жылдар;
-екіншікезең
1993-1995 жыддар;
~ үшінші кезең
1996-шы жылдан басталып, 1998-ші жылдын
бірінші жартысына дейін созылды.
Қазақстан Республикасында мемлекеттен алу мен жекешелеңдірудін
негізгі мақсаты мынада:
- шаруашылық субъектілерінің тиімді түрі ретінде жеке меншік
топтарын кйлыігтастыру;
~ бәсекелестік ортаны қүрып, өндірісті монополиясыздандыруды
камтамасыз ету;
- шағын жэне орта бизнесті дамыту;
~ шет мемлекетті өзіне тарта білетін, жеке бизнес басымырак
үйымдьіқ-шаруашылық күрылымды қалыіггастыру;
~ бағалы кағаздар нарығының субъектісі ретінде инвестициялык
күрылым жүйесін дамыту және нығаіпу.
Қазақстан Республикасының ерекше меншік объектілері
жекешелендіруге жатпайды. Олар — жер, оның байлығы, су, әуе
кеңесгігі, өсімдік пен жануарлар дүниесі, елдің тарихи жөне мәдени
күндылықтары.
Мемлекеттен меншікті алу ~ жай емес, кең көлемді процесс. Ол
мемлекетгік кәсіпорынның мемлекеттік емес меншік түрінін саласына
ауысуын қарастырып, акционерлік, кооперативтік жэне жеке
кәсіпорыңцардың күрылуын көздейді. Мемлекеттен меншікті алудын
мақсаты - әртурлі меншік түрінің қалыптасуына, бәсекелестік пен
кәсіпкерліктің және әлеуметгік-бағытталған нарыктык экономиканьщ
дамуьша бірдей жағдай жасау.
Мемлекеттен алу менжекешелеңщруге мемлекет меншік объекплері
~ кәсіпорын, бірлестік, үйымдар және олардың бөлімшелері, сондайақ, әлеуметгік аяның мәдени кызмет көрсету объектілері, мемлекетгік
тұрғын-үй қоры және басқада күшылықтар жатады. Мемлекеттен
толық алу кәсіпорынның бакылау цифры мен мшдетгі мемлекеттік
тапсырысының, материалдык ресурска лимиттер тұтынушыны
әкелушіге және бағаны орталықтан бекігуге жоғарғы ұйымға бағыну
институтын жоюды талап етеді. Әртүрлі меншіктегі кәсіпорындар
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арасындағы экономикалык катынастар келісім негізінде құрылады.
Қазақстан Республикасында мемлекетгік меншік объектілерін
мемлекеттен алу мен жекешелендірудің төмендегідей түрлері
колланылады:
а) мемлекетгік кәсіпорын мүлігін жалға беру;
ә) жалға берілген мемлекеттік кәсіпорын мүлігін сатып алу;
б) мемлекеттік меншік объектілерін концепсияға беру;
в) мемлекетгік косіпорынды акционерлік қоғам немесе серіктесгік
ретінде күру;
г) еңбек үжымы мүшелерінің мемлекеттік кәсіпорын мүлігін сатып
іілуы;

д) мүліктері мемлекеттік меншікке жатпайтын мемлекетгік
кәсіпорын мүлігін занды түлғаға және азаматгарға конкурс немесе
аукцион арқылы сату.
Бүл күбылыс агроәнеркәсіп кешенінде былай жүзеге асады:
—совхоз бен баскада ауылшаруашылык кәсіпорындары фермерлік
және шаруа кожалықтары. шағын кәсіпорын мен олардың
ассоциациялары жэне баска мемлекеттік емес шаруашылықтүрлері
ретінде кайта құрылды;
—ашық жоне жабык типгегі акционерлік қоғамды құру;
—кұс фабрикасы мен кешендерін, теплица комбинаты акционерлік,
шаруашылык қоғамы немесе серіктестігі етіп кайта күру;
— рентабелді емес мемлекетгік ауылшаруашылығы кәсіпорын
мүлііін занды және жеке тұлғаларға аукцион арқылы сату: 1997 жылы
1 кіштлрда 2400 кеншар (совхоз) мен үжымшар (колхоз) кайта қүрылып,
47000 шаруашылык субъектілері, оның ішінде 3200 шаруа қожалығы
күрыдды.1
Меншікті мемлекетген алу мен меншікті жекешелендіру тығыз
байланыста болады.
Мемлекеттік меншікке жататын барлық халық шаруашылык
салалары —кәсіпорын, мекемелер немесе үйымдар жекешелендірУ
объектісі болып табылады. Жекешелендірілген объект жеке тұлғаға
жеке меншік ретінде сатылуы мүмкін, ал топтаскан адамдарға —жалпы
меншік үлесін бөлу негізінде жүргізіледі.
Жекешелендірудің төмендегідей тәсілін айтуға болады:
а)
аукциоңоьік, жекешелендірілетін меншікке кім жоғарғы баға усынса
соған сатылады;
1 Казахстанская правда. 17 января 1997 года.
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ә) конкурстық —тандау сатушынын, ойынша, дұрыс жағдай үсынғап
сатып алушыға артықшылық көрсетіледі;
б) кәсіпорын акциясын ересек тұрғывдарға беру;
в) купондық тәсіл.
Қазақстан Республикасы 1993 жылы қараша айынан бастап
жаппай жекешелендіруге көшті. Максаты —тезірек меншіккерлер
тобын қалыптастыру. Түрғындарға бірдей мүмкіндіктер жасау үшін
инвестициялық жекешелендіру купондары берілді. Қазакстандык
моделдін, негізгі ерекшелігі мынада:
1. Жекешелендірілген инвестициялық купондарды қайтарымсыз
үлестіру;
2. Жекешелендірілген инвестициялык купонды тек кана
инвестициялық - жекешелендіру коры арқылы қолдану мүмкіндігі
бодцы.
Инвестициялык жекешелендіру коры азаматтардын жаксы
кәсіпорында жекешелендіруге катысуына кедергі жасайды. Бір
жағынан Қазақстан Республикасында қабылданған модель
Ресейлікке жақындау. Оларды жекешелендіру чек-ваучерді тегін
тарату қарастырылған. Алайда, Кдзақстандык инвест-купонды
иеленушілер оны тікелей жаратуға күкы жоқ. С ондай-ак
инвесткупонның ваучерден айырмашылығы сол, номиналды
бағасының болмауы. Осы жағдайлар Қазақстан Республикасында
бағалық кағаздар нарығын калыптастыруды баяулатады. Басқада
келеңсіз мәселенің бірі - инвестициялык қор қызметін косымшалап
шектеу. Ресей чекгік инвестициялык қордан өзгешелігі сол, әрбір
біздегі инвестициялык қордың күкы жок:
— Қазақстан Республикасы гұрғындары инвестиция купонын
5% артығын шоғырландыра алмауы;
~ бір аукционда кәсіпорын акциясынын 10% артығын алаалмайды;
—бір ғана жекешелендірілген объектіге жиналған инвестициялык
купонның 5%-дан артығын сала алмайды.1
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттен алу мен меншікті
жекешелендіру меншік құрылымын түпкілікті езгертті. Жеке
меншіккерлер тобын қалыптастырды.

‘ Приватизация. «Панорама» газеті, 18 мамыр 1994. 5 бет.
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20.3. ӨТПЕЛІ ЭКОНОМИКА КЕЗЕНДЕГІ КӘСІПКЕРЛІК

Монополды мемлекеттік экономика жағдайында кәсіпкерлік
кызмет кұкығы тек мемлекетке ғана жатады. Нарыктык экономика
кәсіпкерлік кызметпен айналысуды тек мемлекетке ғана жүктемейді,
әрбір кәсіпорын мен индивидке де мүмкіндіктер жасалады. Б р
нарыктык экономиканы тап-түйнақтай етіп, ҒТП талаптарына сай
болуға жэне түтынушы кажеттілігін қанағаттандыруға жағдай
жасатады. Өтпелі кезендегі мемлекеттің алдындағы басты
міндеітердің бірі - кәсіпкерлік құрылымды қүру. Оларды масштабы
бойынша шартты турде майда, орташа жене ірі кәсіпкерліктерге
болеміз. Кәсіпкерлік субъектісі бойынша да бөлінеді: кәсіпкерлік
суСуьектісше - ертүрлі экономикалык кызметке қатысатындар, жеке
индивидтер жеке түлғалар жэне жалпы экономикалык мүдделер
мен келісім-шарт міндетгерімен біріктірілген адамдар тобы жатады.
Ал, үжымдьгк кәсіпкерлікке: серіктестік, кооператив, акционерлік
коғам, холдингтер және мемлекеттік кәсіпкерлікті айта аламыз.
Неміс ғалымы әрі экономисі Йозеф Алоиз Шумпетердін (18831950 жж.) ойынша, кәсіпкерлік жаңа игілікті дайындауға немесе
баска бір сапалы жаңа игілікті жасауға бағытталған. Сондай-ак
өндіріске жаңа тәсілді ендіруге, затты өткізетін жана нарыкты
пгеруге; жаңа шикізат пен жартылай фабрикаттар көзін табуға
ондірісті талапка сай, баскаша қүруға күш салады.1
Кәсіпкерлік ез бетінше тіршілік пен тәуелсіздікке негізделген
шаруашылык тәсілі, экономикалык ойлаудың ерекше типі.
Кәсіпкерлікті күрудың өзекті мәселесі —мемлекеттік меншікті
мемлекеттен алу мен жекешелендіру болып табылады. Олар
нарықтық экономикада бәсекелестік ортаны қүрып кана коймайды,
сондай-ақ еркін кәсіпкерлікке жол ашады. Белгілі ағылшьш ғалымы
әрі эконом исі А льфред М арш алл ай тқан д ай , нары кты к
экономиканьщ басты кдсиеті —«өндіріс пен кәсіпкерлікгің еркінддгі».
А. Маршалл бойынша, кәсіпкер —экономикалык процесті жеделдетуші.
Нарықтык экономикаға өту еркін кәсіпкерлікке жол ашты, бірак
оарлык мөселені шеше алмады. Оны шешу үшін мемлекеттің
үйлестіру ролі қажет.
і^п ' 1 |^ ШСТСР
169-170 бет.

*еоР11м экономического развития. - М., Прогресс, 1982,

а) шағын кәсіпкерлік жэне оның мәселелері.
Халықаралық практика көрсеткендей, шағын кәсіпкерлік капш лл
тезірек айналатын салаларда пайда болды. Ондай салаьа са\да.
қоғамдық тамактандыру мен кызмет көрсету аясы жагады.
Н а р ы қ ты қ э к о н о м и к а н ы р еф о р м ал ай ты н к ар кы н д ы
экономикалык саясат бағанын либерализациялануынан басіалады
жэне онымен байланысты инфляцияның есуітұрғындардын жинак
қорының кұнсыздануы мен пайыздық өсімінін тез кетерілуіне
қарай, шағын бизнестің каржылық базасының жоюылуына алып
келеді. Бұл шағын бизнестің калыптасуы мен онын инвестициялық
қызметін барынша тұсаулап тастайды. Шағын косшксрлік кептеген
жиналым мен үлкен салыктардың қүрсауында калады. Өткелі
кезеңцегі калыптасып отырған экономикалык жағдай кәсіпкерлік
қызметін ынталандыру жағдайын жояды. Алайда, нарыктык
экономиканың қалыптасуын кәсіпкерліксіз елестеу мүмкін емес.
Қазіргі әлемдік экономика жағдайында ірі монополиянын ары
карай қаркынды дамуы шағын жэне ортафирмалардың сакіалуымен
тікелей сабактас. Бүл ғылыми-техникалык революция мвселелершен
де байланысты. Кептеген жаңа заттардын түрлерін шағын және
орта кәсіпорындар ендіре бастайды. Себебі, ендірістегі ллдынғы
орынға таласа отырып, олар сүраным езгерісіне тез арада жауап
береді және ендірістің түтынушыны канағаттандырмаған жаңа
нәрселерін іздей бастайды. Сондыктан шағын фирмалардын
жүмыстағы бір адамға ш ақкандағы ғылыми-зерттеч және
конструкторлық жүмысқа шығындары ірі кәсіпорынға карағанда
әлдеқайда жоғары.
Қазіргі кезде шағын бизнестін жалпы алғанда нарыкта жа
енімдер ендіру келеміңдегі ролі өте жоғары.
АҚШ -да федералдык сатып алу басқармасынын мәліме
бойынша, 50-ші жыдцың ортасынан бастап 70-ші жьишын ортасынс
дейін шағын фирмалар (1000 адамнан аздау мекеме жатады) елдегі
әртүрлі жаңалықтардың жартысына жуығын тапқан. шті, с ^ <
жаңалықтардың ширегіне жуығы 10 адамнан түратын ФИР* с-•1
келген. «Apple» шағын компаниясы персональды (жеке п ’
компьютерді шығаруды алғашқылардың бірі ^ольіп игери ,
оны ең мықты өндіруш ілерге айналды. Ш ағын
игергендерден авансценаға американың казіргі белплі компс
^‘
«Ксерокс», «Тексас инструменте», «Полороид» сияқтылар і
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Капиталистік елдерде тұрғындарды жумыспен қамтуда шағын
бизнестің ролі өте зор. АҚШ-да соңғы 10 жылдын ішінде 60%-дай
жана жұмыс орны 20 адамнан аздау жүмыс істейтін кесіпорындарға
келеді. 80-ші жылдардың басында жүмыссыздықтың катты өсуіне
байланысты көптеген ғалым, экономист жэне мемлекет кайраткерлері
шағын бизнесті жаңа жүмыс орнын табудың құралы ретінде карап,
ірі кәсіпорындағы жүмыстылыкты кыскартудың орнын толтыратын
қабшетгілігі барлығын байкдцы. Сондыктан да кагшталистік елдердің
укіметі тарапынан шағын бизнеске әртүрлі көмек көрсетіледі.
Шағын жэне орта бизнестің болуы ірі фирма (монополия)
мүдделерінде толық қанағаттандырады. Бүгіндері өнімді дайындау
үшін мындаған деталдар керек болады. Оларды өндіру үшін көптеген
шағын жэне орта фирмалардың маманданып, сонымен катар олар
концернмен контракт жүйесімен байланы скан. Кейбір ірі
электротехникалык, автомобиль монополияларында жэне басқада
салаларда түракты түрде 20-30 мындай шағын компаниялар жүмыс
ісгейді. Жалпы шағын жэне орта фирмалардың коп бөлігі ірі
монополиялармен контракт жасай отырып өмір сүреді. Мысалы,
Ф р ан ц и я д а 40% ш ағын ж эн е орта к ә с іп о р ы н д а р ірі
монополиялармен байланысты. Сондай-ақ, АҚШ -да контракт
жүиесімен 400 мыңға жуык немесе 25%-дай шағын кәсіпорындар
камтылған. оларда 4,5 млн адам жүмыс істейді. Осындай жағдаңды
Жапонияда да кездестіруге болады.
Шсиын бизнесті кең тарату техникалық кызмет корсе'ху саласында
Дсі кездеседі. Осындай кәсіпорынды ащу үшін аздаған капитал кажет.
ндірістен колы босап, жүмыссыз қалғандар озі айналысатын
тіршілік көзін ашуға талпыныс жасайды.
Жаіпы 80 ші жылдардың басында шағын кәсіпорында тек кана
иегер отбасы мүшелерінің еңбегін колдануға, Жапонияда барлык
жүмьіс істеитщдердің 32%, Италияда - 29%, Францияда 21%
Ксім гылған.
Монополистік емес фирмалар бірқатар жаңа салаларда өзіяін
Жс "даиын кәдімгщей бекітіп алған, әсіресе алдыменен ақпараттык
кешенде. ылыми техникалық прогресс негізінде іскерлік қызмет
көрсет\ спектрі
М —негізшде - акпаратгы өндеу, бағдарламамен
камтамасыз ету, инжиниринг, консультациялык бизнес және т.б.
кішыптасгы. Мүндаи кызмеггер түрі ресурстарды шоғырландыруды
аса кажег етпеиді және шағын компаниялар шеңберіңде ойдағьщай
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жүзеге асыруға болады. Мысалы, Германияда бағдарламамен
камтамасыз етуде 3700 астам фирма қызмет етуде, оның ішінде
шамамен 70% 10 адамнан азлау жүмыс істейтін компаниялар күрайды.
Жоғарьщағы ойымызды жинактап, корытындылайтын болсак,
онда шағын жэне орта бизнестін ролі төмендегі алты қызметте
байқалады.
Біріншіден, шағын өндіріс нарық конюктурасының өзгеруіне
жедел реакция байқатып, нарықтык экономикаға икемділік
көрсетеді. Мүндай іс әрекетке ірі алпауыт-кәсіпорындар кол жеткізе
алмайды.
Екіншіден, шағын жэне орта бизнес көптеген колданьшмаған
қаржы кұралдарын тиімді жүмсауға жұмыддырады. Мүндай бизнес
түрі болмағанда, бұл ресурстар қолданылмас еді.
Үшіншіден, шағын жэне орта бизнес бәсекелестік ортаны
калыіггастыруца кәдімгідей үлес косады. Себебі, кезкелген мемлекетге
жоғары монополияланған экономика жағдайында бірінші мәні ар
нәрсе.
Төртіншіден, шағын жэне орта бизнес түрғындарды жүмыспен
қамтуда үлкен роль аткарады. Өнеркәсібі дамыған елдерде арлык
жүмыс істейтіндердің 50-60% қамтыса, жаңа жүмыс орндарының
70-80% қүрайды.
Бесіншіден, жоғарыда атап өткеніміздей, ғылыми-техникалық
прогресті дамытуда шағын ондіріс айтарлыктай роль аткарады.
АҚШ-да шағын бизнеске ғыл ы ми-техникалык жаңалыктардың
(жеке бастьшык компьютер, кебейткіш аппараттар, олороид
фотоаппараты) 50% жатады.
Алтыншьщан, әлеуметтік шиеленісті жүмсартуда шағын
орта бизнес орны ерекше роль аткарады. Түрғындар қиьш дазда
кезінде бүл жерден жүмыс тауып. өздерінің ка шеттерін
асырады.
К әсіпкерліктің халы каралы к тәж ірбиесінін
көрсеткендей өтпеді экономика мемлекеті жанадағ
.
кәсіпкелердің саудадағы делдалдығын күптаған (дәріггг
Бүл өндіріс саласындағы кызметгін пайдасыздығын көр
‘
Өтпелі экономикаға тән нәрсе нарықтык ии(^ а^ ,
және
дамымағандығы. Бүл шағын кәсілкерліктін дамуын т
тоқтатып келеді.
,
ірпрп псы
Өндіріс күддырауыныңтоктамауы, инфляциялык
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жағдайдағы о а і а н ы ң ocvi гурғындардын номинальлы табысының
котерілуін куын жетіп, иарык колемінің гарылуына ;пып келді.
Ьүл онліріс са л а сы н л а косіпкерлік қмзметтін дамуын кәдімгідей
токталы. о н ы н іпіінле ш а ғы н бп знеске негізделгені де баршылык.
Сондаіі-ак. шағын кәеіпкерлікті дамытуды токтатушы факгорға
опліріс саласындағы шағын оизнестін маңыздылығын бағаламауды
жаткызамыз.
Дамыған елдерде ХХ-ғасырдың 70-ші, 80-ші жыддардағы белей '
ллған кәсінкерлікдумпуі ғалымдар мен практиктердің шағын бизнес
жаіілы бурынғы козқарастарынан бас тартуына мәжбүр етті. Онда
олар шағын кәсіпорыннын өмірсіздігін, сондыктан олар жойылу
керек немес ірі кәсіпорынға уйымдасуы кажеттігі айтылған еді.
Сонғы 20 жылдын (1973-1993 жж.) ішінде олардын сауда мен кызмет
корсету сал;іларының дамуына байланысты саны екі есе ескен жэне
ш аьы н кәсіпорындар экономиканы н прогрессивті саласы —
электроника, биотехнология, акпаратгык қызметге елеулі роль атқара
бнспціы.
Өтиелі экономика кезінде шағын кәсіпкерлікті қоддау м е н дамыту
үппн мыналар кажетті:
—еркін бесекелеетікті калыптастырудьщ негізі ретінде шағын
косіикерлікті дамытудыц кешенді мемлекеттік ғылыми негізделген
бағдарламасын жасау;
~ оны дамыту ұшін каржылык базаны қалыптастыру және
каржылык жеңілдіктер (несие, салык жеңілдіктері, кайтаруды кажет
етпейтін субсидиялар және т.б.) жасау;
— бағдарламада шағын кәсіпкерліктің ғылыми-техникалыК
прогресс бағыттарынын басыңкы орны ерекше керсетіледі;
шағын бизнесті кұруда елдің өртүрлі аймактағы шағын
косшорынның арнайы орталықтары ерекше роль атқарады;
— ірі және шағын бизнес (франчайзинг) ынтымактастығы
негі зінде шағын бизнесті дамыту мақсатында ірі кәсіпорыңдардыя
ресурстарын тарту, әсіресе сауда мен кызмет көрсету саласында.
Қазакстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамытуда КР_
-ы президентінің 1997 жылғы 6-шы науырызындағы «Шағын
косшкерлікгі дамыту мен мемлекетгік қолдауды кұшейту» шаралары
-кайлы жарлығы ерекше роль аткарды. Құжат өзінің мазмүны
>каі ынан опіелі экономика кезіндегі шағын кәсіпкерлікті дамытудьЩ
лемлекетгік бағдарламасы болып табылады.
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э) орта және ірі кәсіпкерліктің мәселелері.
Өтпелі экономика кезінде орта және ірі кәсіпкерліктін дамуы
көбінесе м ем л екеттен алу ж ән е м е м л е к е ттік м ен ш ікті
ж екеш елендірум ен байланы сты . Ж оспарлы экон ом и када
(әкімшілдік-әміршшдік) барлык орта және ірі кәсіпорындар
мемлекеттік меншігінде болды. Тек жекешелендіру ғана оларды
тәуелсіздікке, өз бетінше жұмыс жасауға мүмкіндік туғызады.
Өтпелі экономика жағдайында орта және ірі кәсіпкерліктің
қалыптасуы өте қиын әрі озекті мәселе болып кала береді, себе і
оның тууы қоғамдық сана кабілетін өзгертумен тікелей байланысты.
Барлык мемлекеттік кәсіпорындар 1985-шы жылдан —қайта күру
бастаяғанға дейін толык шаруашылык есепте болды. Яғни, өзін
өзі басқаруды және озін-өзі каржыландыруды, бірак та біркелкі
жоспарлы халык шаруашылығы кешенінде калу, жоспарды орындау
үшін ғана күресті. Өнімді бір жакка откізу мәселесі, өзіне керекті
сатып алушыны іздеу кәсіпорындарға жүктелген емес. Бірнеше
замандастар өмірімен қатысты калыптаскан мұндай бағалы бағыт
бағдарлар бірден тез өзгере коймайды жене баска кұндылы кгарға
өзгерілмейді сонымен бірге нарыктык сипатка ие де болмайды.
Кәсіпкер психологиясы нарыктык катынастардың кұрыла
бастауымен катар калыптасуы мүмкін.
,
ТМД елдері мен Шығыс Еуропада көптеген орта жөне ірі
кәсіпорындардың кәсіпкерлікке ұмтылуына басты кедергісі болып,
өскең телем қабілетсіздігінің сыипаты мен ішкі қарыздар жатады.
Әміршілдік-әкімшілдік жүйенің каркынды белшектелуі жасап,
мемлекеттік жэне нарыктык баскаруда жана қүрылымдардын паида
болуы мынаны аша алмадьг. олардың күкығын, міндеттері мен
статусьш, біліктілік деңгейін. Басқаруда дағдарыстын болуы бұрынғы
мемлекетпк кәсіпорындардьш озін-өзі баскаруы мен дамуына караи,
қабілетгі және қабілетсіз деп бөледі.
Казакстан Республикасында 1997 жылдын басында төрт мыннан
астам кәсіпорын құддырауға ұшырады.
Экономиканың мемлекетсіздендірілу мен көрсетілген кедерплер
арасындағы калыптаскан кайшылыктарды калай шешу моселесі
туды? ТМД мен Шығыс Еуропадағы өтпелі экономикадағы
кәсіпорын басынан кешіріп отырған киындыктардың үксастығы,
кәсіпорыңды баскару мен жекешелендіру процесіне шетел капитшіы
гарту идеясына алып келді. Бүл жағдайда жекешелендіру та
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жолмен жүреді. себебі көсіпорында нағыз шаруашылык баскарушысы
- менш ік иесі пайда болады. Ол өзін ің мүлкінің тиімді
пайдаланы луы на бары н ш а мүдделі. М ы салы , Қазакстан
Республикасына шетел капиталын тарту бірқатар ірі энергетика
жэне металлургия кешен кәсіпорындарын тірілтуге көмектесті.
Шетел инвесторын гарту кәсіпорынға өнім бағасын төмендетуге
комектесіл, оның бәсекелестік қабілеттілігін арттырды және
кусіпорынды технологиялык жаңартуды жүзеге асырды.
б) мемлекеттік кәсіпкерлік.
Өтпелі экономика кезінде мемлекеттік кәсіпкерлік ерекше
силатка, мағынаға ие болды. Мемдекет нарыктықжүйе жолында
жеке түлға ретінде жаңа кызметті игеру тиіс — ол кәсіпкерлік
кабілеттілік. Кәсіпкерлік қызметтің экономикалык даму негізі
мемлекеттік меншік болып табылады. Нарықтық экономикасы
дамыған елдерде мемлекеттік меншіктің үлесі аса к ея емес, бірак
осылай кдлыптасу мемлекетке өз кәсіпорынының болуын камтамасыз
етсді. Бүл кәсіпорыгшар үлтгык экономиканы дамыту үшін кажетгі
тауар шығарып, тұрмыстык кызмет көрсетеді, сонымен катар
мемлекеггік бюджепт толтыру үшін ақшалай каржы табады.
Аталған кәсіпорындар коммерциялык жэне коммерциялык емес
гіршіліктерді бірге аткарады. Мемлекеттік кәсіпорындар өз бетінше
гіршілік жасау сипатына карай үш топка бөлінеді:
1) бюджетгік (ведомостволық)
2) қоғамдык (корпорациялық)
3) аралас акционерлік қоғаіущар (холдинг)
1. Мемлекеттік —толық шаруашылық есеппен (қорғаныс, дәрі*
дәрмек жасайтын зауыттар және т.б.) шаруашылыкты күкыктык
негізде жүргізеді.
2. Қ а зы н а л ы қ — то л ы қ ем ес ш ар у аш ы л ы к есеппен
(коммуникация, геодезиялық жұмыс өндірісі және т.б.), жедел
баскару құкығына негізделе жүргізіледі.
Алайда, мемлекетгің кәсіпкерлік кызметі осы кәсіпорындардын
жүмысымен ғана шектелмейді. Мемлекетгің кәсіпкерлік кызмет
үлттык эконом иканьщ барлы қ саласына тарайды, сырткы
экономикалык кызмет аясында ыкпал етеді - ол кәдімгідей
мемлекеттік бюджетті толықтырып, тұрақсыз күйдегі өтпелі
экономиканы түрақтандырады және мемлекетгің экономикалык
деңгейін дамытуға өсер етеді.
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Мысал ретінде Қазақстан Республикасы мемлекетінің 90-шы
жыддардың ортасындағы кәсіпкерлік кызметін алуға болады. Сол
кездерде шетел капиталын тарта біліп, Қазақстан өнеркәсіп
өндірісінің алыптары — тау-кен, энергетика жэне металлургия
кешендерін күлдыраудан сақтап қалды. Тек кана жылына 60 млн.
гонна мұнай айдау үшін Батыс Қазакстаннан Қытайға, Өзен
кенішінен Түрікменстан шекарасына дейін, Теңіз кенішінен
Каратеңіз терминалына, Новороссийск ауданына дейін мүнай
күбырларын салуға шетел инвестициясын тартгы.
Баска мысал ретінде Қазақстан мемлекетінін бастамасымен 1996
жылдың басында Еуропа мен Азияньщ жеті мемлекетінін арасындағы
кол қойылған қүжат мемлекеттік кәсіпкерлік қызметтін жаңа
деңгейін байқатты. Бүл күжатгағы мәселе: Қазакстан территориясы
арқылы өтетін Еуразиялық темір жолда транзиттік, ауыр жүк пен
контейнерлік тасымалдауды шешу алу еді.
Келісімге байланысты жүктер Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінен
Батыс Еуропа елдеріне тасымалданады, ал бүл елдерден ОнтүстікШығыс Азияға тасымалдау үшін белгілі төлем толенеді. Бүл келісім
грансазиялық магистральды тірілтуге, жанартуға жағдай жасайды
жэне барлык магистрал бойында —Достық (Кытай шекарасында)
станциясынан Озинка станциясына дейін (Ресей шекарасында)
косымша жүмыс орынын ашуға мүмкіндік туғызады.
20.4. ӨТПЕЛІ ЭКОНОМИКА КЕЗІНДЕГІ
МАКРОЭКОНОМИКАЛЫК ПРОЦЕСТІ МЕМЛЕКЕТТІК
РЕТТЕУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Нарықтық экономика кезінде макроэкономикалык процестерді
мемлекеттің реттеуі тікелей және жанама тәсіл аркылы жүрпзіледі
(толығырак «Н арықтық эконом иканы мемлекеттік реттеу»
тақырыбын қараңыз).
Өтпелі экономика кезінде мемлекеттік реттеудін объектілеріне
экономиканы тұрактандыру саясаты немесе антиииклдык саясат,
ақша айналымын, инфляцияны, мемлекеттік бюджетті бакылау,
түрғындарды жүмыспен камту саясаты, антимонополиялык саясат,
яғни нарыктык бәсекелестік жағдайын бакылау, түрғындарды
әлеуметтік корғау саясаты жатады.
Халықаралык тәжірибе көрсеткендей, тікелей тәсіл —мемлекетпк
экономикалык бағдарламаны жасау мен өткеру аркылы жүрпзіліп.
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кысқа. орта, үзак мерзімді міндеттерді шешуге ат салысады. Бүдан
баскада, калыпты және тотенше бағдарламаларжасалады.
Бүған үксас бағдарлама ретіңде. соғысшн кейін Оңтүстік Кореядағы
экономиканы орыныиан түрғызуға кдбылданған төтенше бағдарламаны,
LVi Жапонияда «Автомобиль жолын салудағы тотенше шаралар» заңын
айтуға болады. Жапонияда мемлекеттің 10-нан астам иистичуггары
нарықдамуыньщжоспары мен бағдарламасын жасайды.
Жалпы кабылданғандай, казіргі жағдайда мемлекетгің кез-келген
реттеушілік шараларының негізінде ақша айналымы жатады. Өтпелі
'жономикада ақша айналымы мемлекет бақылауынан шыкпауы керек.
Бұл макроэкономикалык деңгейіндегі мемлекеттің ең маңызды
реттеуші кызметі болып табылады. Бүл жағдай «экономикалык
күлгіырыс» жасаған мемлекетгер - Жапония, Ондүстік Корея, Тайвань
~ тәжірибесімен расталады. Бүл елдерде ең қиын — 1970-80-ші
жылдары өнеркәсііз күрылымынын кайта күруменреформалаукезінДО
акша айналымы, инфляция, мемлекеттік бюджетгін тапшылығы
түракты түрде мемлекетгін қагаң бақылауында болды және бүл олардын
бөеендеуі мен күйреу салдарын жоққа шығарды.
Ал, Казақстан Республикасы нарыққа оту кезеңінде (1990 ж.)
бастапкы шартгарда баскаша түрде болды. Республика экономикасы
осы кезде КСРО халы к шаруашылығы кешенімен тығыз интеграцияда
оолды. Ақшалай табыстың әсуі өңдіріс күлдырауына қарағанда тауар
массасымен (мөлшерімен) камтамасыз етілмеді. Түрғындардын 1990
жылғы салым калдықтары шамамен 13 млрд рубль к¥Рап>
қанағаттандырылмаған калдық сүраным 17 млрд рубльден асыл кетті
немесе жылдык тауар айналымы мен акьілы қызмет көрсетудін 76%
асгамын қүрады.1 Жасырын инфляция ашыккд үласып, қаржы жүиесі
бакылаудан шығып кетгі.
Кдзакстан реформаны өз бетінше 1993 жылы кдраша айында үлтгык
валютаны ендіргеннен бастап жүргізе бастады, шын мәнінде 1994
жылдан бастады.
Мерзімді басылымныц керсеткеніндей, реформаны жүзеге асырған
жылдары инфляция деңгейі 13250 ретке оскен, ендірістің қүлдырауы
1991-ші жьиіғы деңгейге қарағанда 50% жеткен.2
Программа стабилизации Казахской ССР и переход к рынку. А л м а-А тз,
1991. 4 бет.
' Реформы и перспективы. Казахстанская правда, 6 декабря 1996.

Қазакстан үкіметі кабылдаған дағдарыска карсы пк.ралар
бағдарламасы (1993-1995 жж.) және (1994-1995 жж.) ешііріс
қүлдырауы мен инфляциялык процестін дамуын гокгліа ллмалы.
Макроэкономикалык гүрактандыру мен өндіріспн күлдырауын
токтату үшін Казакстан Реснубликасы үкіметі каржы-бюджч і пк
және акша-несие саясатын катандау үстап. сырткы экономикалык
кызметті либерал изациялауда салык. жайлы жана мндар шараларыі.
кабылдады М еншікп жекешелендірудін баіыл гүріне көшіп.
экспорттык сектордаіы кәешорынды піетел фирмадарынын
баскаруына берді және келесі кезенле кәсіпорыннын бакылд\ лакег
акциясын оларға сатады Мемлекетпк кәспюрыннын ІЬ мыны
жекешелендірілді, онын ішіңде экономиканын жспорпык секіорын
күрайтын ен ірі өнеркесіп кәсшорындары бар. Жапония, ніүспк
Кореядағы өтпелі экономика гәжірибееі керсеікенлей. жаксы
бағдарламанын болуы жеткіліксіз. Бүл жерде осы бағдарламаны
катаң түрде жүзеге асыру үшін мемлеке гпн араласуы кажет ' ИІ
жоспарлы жүйеге кайту тур;ілы емес. м е м л е к е ггік регтеудік жлн*.
түрлері мен механизмін ендіруде болып отыр Үлттык жономикади
мәселелерді шешуде жеке сектор мен мемлекег арасында өіара іс
әрекет пен тен күкыктык аріптестікті кадыпгасгыру
Экономиканы түрактандыру мен экономикалык ө с у г е жету үшш
мемлекеттін де, жеке сектордын да кү пі- ж11 ері кажеі
белгіленгендей, мемлекет ынғайлы-калыиты жағдай жаса\ы кеР|-'ксебебі жеке инвесторлар (отандык және шетелдік) азаксіі
колдау саласын тапканы дүрыс.
Осы максатта 1991 жылдын басында Кдзакстан ееп_ ли
«Тікелей инвестицияны мемлекеттік колдау туРаль
кабылданып, «Салык және бюджетке міндетті төлемдср іу
Заңы на өзгерістер мен толы кты рулар енгізілді
инвестициясы жайлы» зан отандык және шетелдік инв
үшін өте ыңғайлы-калыпты жағдай жасауға көмектесп
Бірінш іден, инвестролар үшін женілдіктьр ,и
Жеңілдіктер мелшері тікелей инвестиция колемі мен
секторынын
КГОрыНЫҢ басымдылығына
СЩСЫМДЫЛ bit Ы Нсд байланысты.
vraruiui
.
иі— г
Екіншіден. жобаны жүзеге асыру ушш импорттык
жабдыктарды.
салығын ссалудан
шикізат пен материалдарды кеден баж салығын
а л у д а н голы
голыкк
н е м е с е жекелей босатылуы н зан күптайды. Ө н е р к ә с і н т і
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- ры.н.ім пик жаі ы н .m K. una к л р \ д а л а мемлекеттің ролі өте
чт
20.5 ІуАЗЛКС ГАИ РКСГІУІІЛІІКЛСЫНДАҒЫ ЭКОНОМ ИКАНЫ
К Ү Р Ы Л Ы М Д Ы К ТҮРГЫ ДАН КАЙТА КҮРУ М ӘСЕЛЕЛЕРІ
К.', іакстанныц отпелі э к о н о м и к асы үшін Ж а п о н и я мен Оңтүстік
Кореипын онсркосіпгі күр ы л ы м лы к ж а іы н ан кайта кұру, тәжірибесі
оіс маиызды. Өнлірісті күрылі.імлі.ік түрғы дан каііта күрудын
О ш ү с п к К орея м о . і і 'пне с^п ен е о т ы р ы п . са л а л а р л ы н басы нкы
".н м ггар ы п ы п алгы к р н і е р т коддаңы лады .
Ьіріпнпдсн. с а л а п ы н э к о н о м и к а л ы к әлеуеті б агал ан ад ы , яғни
\лгм.ік э к о н о м п к а н ы н салы сты рмгілы а р т ы к ш ы л ь г ғ ы н а сүйеніп.
іс ирек э к с п о р т . , і к аркы плату мүмкінлігі.
і .кі пі п іле 11. іпікі нарыкта с;іла онім інс еуранымнын осуі.
\ нншшден. осы салаііы ц ламуы. еллін ен жоғарғы индуетриалды
ко іепге ж е т к е ш іг іп е can f>o:iv керек.
і
ор'тіі [пмлен. салаі (Ын . іамуы шикгзат пен энерги я импортынан
мппималлы тоуелліліккс жузеге асуы керек.
beciHii.nj.ieH. еллеі і саула б а лланс ы тап шыл ығ ы минималды
к.ыекарту мүмкінлп і баі аланады.

А л ! ы нш ы л ан . б асы п кы оағыт с а л а л ар ы н ы ц ламуы канш алыкты
ы ц к ш л ы косы м іп а э ф ф е к і беруге кабілетгі. яғни б аск а сектор мен
ікоію мика салаеы нда онліріс тиімлілігін к ам там асы з етеді.
А іалған к р и іер и й л і г;ілдап болган сон. калан алынғлн саланын
желел л а м \ ж осп ар ы н жасач іа кіріселі.
К а за к е іан Республикасы стр атеги ял ы к даму шеңберіндегі 1993пи ж ы л л ы ң б асы п ла к а бы д дан ғаи . ке зек күттірмейтін дағдарыска
карсі.і іцаралар мен олеуме ггік -э к о н о м и к ал ы к р еф о р м ан ы терендету
о а ғ д а р л а м а с ы н д а б асы м б а ғ ы т т а р ғ а э к о н о м и к а н ы ң мы н ад ай
салаларі»! аіал ған: эн е р ге ти к а, м еталлургия. х а л ы к түтынатын
и п а р л ар , .н ы к -г ү л ік о н лірісін ің салал ар ы ж э н е к о м м у н и к а ц и я
(баиланыс нен темір жол траненортгар) саласы.
К ур ы л ы м д ы к каита күру са яса ты н жүзеге асыруда. мемлекетгін
косіпкерлік о а с іа м ас ы ер е кш е о р ы н ал ы н . ол к ә д ім п д е й әзінін
поіііж есін оіреді. К азак стан Ресгтубликасынла 1 9% -и іы ж ы лД Ы Н
лиіында онлірісііц күллі>ірауы токтатылды. Ка <аксіан Республикасы
укімеп озгеріп огырғап ж а м а и г а белеем „лікпен карап. касшкерлік
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бастаманы колға алды. Күллыраудын жнегінде түрған ірі энергетика,
металлургия косігюрынларды көтеру үшін іпетеллік инвесторларлын
тікелей инвестициясын тарггы. Үкіметтін есентеуі бойынша. 199/ші жылдан бастап ауыр онеркосіп косіпорынында өнім өсімі 1220% болу керек.
Қазақстаи Республпкасында Теніз мунаи козініц бір гана казба
байлығын есептегенде, жакын арцда 20 жыл ішінде 80 млрддолларга
жуыктабыс алуға болады. Қазакстан Республикасы Президентінін
1997-ші жылғы наурыздағы «Қазакстан Республикасы мемлекетгік
органдар жүйесін реформалаудын кезекті шаралары»1 жарлығына
сай кең масштабта мемлекеттік кызметті реформалау басталып.
негізінен мемлекет басшысы тарапынан аткарушы органдар
Кызметіне бақылау күшейтілді. Бүл реформа жасаған стратегиялык
жоспар негізінде Қазақстан экономикасынын тұрақгы дамуға
көшетіндігін байқатады; басқару жүйееін экономиканы реформалау
деңгейіне сай келтіру; мемлекетгік органдар күрылымын ыкшамдау
және р а и ио нал из а ц ия л ау, бул олардын функциональдык жакын
дегендерін біріктіріп, көп буынды бақылау мен кы змегпн
косарлануын жайлап жояды; тікелей баскарудан бас тарту: кейбір
мемлекеттік кызметгерді жеке секторға беру.
КАТЕГОРИЯЛАР МЕН ТЕРМ ИНДЕР
Мемлекеттен алу, жекешелендіру, «катан» жекешелеидіру үлпсі.
«жүмсак» жекешелендіру үлгісі. түрғын-үй купоны, жекешелендіру
чектері - ваучерлер, инвестициялык корлар, жекешелендіру купоны,
аукциондық, конкурстык сүраптау тәсшдері.
САБАКТЫҢ ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ ЖОСПАРЫ
1. Өтпелі экономикадағы жаңа әлеуметтік-экономикалык
катынастардың калыптасу мәселелері.
2. Мемлекеттік меншікті мемлекеттен алу мен жекешелендірудін
әр түрлері және тәсілдері.
3. Өтпелі экономика кезіндегі кәсіпкерлік кызмечтің коп дешейлі
сипаты.
' Казахстанская правда, 5 паурьп 1997 жыл.
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МӘНЖАЗБА М ЕН БАЯНДАМА ТА К Ы Р Ы П ТА Р Ы

1 Ь,і гыс o .u ep i \ ici I K.a шкстап Рос11 убликасындағы меншікті
жекетелендірулін млксаты мсн мшдепері.
2 Ome n »коік)\і 11 ка ко индеп Канаксгаи Реепубликасындағы
іаан.п! Жгшеоріа косшксрліктт лам\ моселелері.
ә н п м ғ ; Ө Т К ІЗ У Т Е Ж Ә Н Е Ө ЗІН -Ө ЗІ БАКЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН ( ҮРАКТАР
1 Ж екетеленлір\ меи мемлекетіен ал\ (мемлекетсі здендіру)
проиесікін мәшсі неле’
2 Дамыған еллерлеп жекепіеленлірүлі н өтпелі зкономикадағы
срекіпеліп кандай'.’
.V C ure жекеш елеш прулін канлаи чоделі .мен тәсип белгілі?
-+ Өтпелі чкономикадағы жекешеленлірудін экономикалыкжәне
>>лсумсггік н ети ж еа кандай'.'
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Ж И Ы РМ А Б ІР ІН Ш І ТАРАУ. Ө Т П Е Л І К Е ЗЕ Н Д Е Г І
Қ А ЗА Қ С ТА Н Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н Ь Щ
Ә Л Е У М Е Т Т І К --Э К О Н О М И К А Л Ы К Д А М У
СТРАТЕГИ ЯСЫ
21.1. XXI ҒАСЫРДЫҢ КАРС АН, ЫНДАҒЫ КАЗАХСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫК
САЯСАТЫ

Бодашакташ Казахстан Республикасы экономикасынын непзп
эконом икалы к м аксаттары мына багдарлама күж аты нда
аныкталады: «Қазакстан егеменді ел ретінде калыптасуы мен даму
страте гиясы» багдарламасында (1992 жыл) Назарбаев Н. экономика
саласындағы, яғни коғамдык өмірдін шешуші саласындағь
стратегиясы үш кезең ішінде нарыктык жүйеге өтуді жалғастыр
болатынын атап көрсетті:
- I кезен 1 9 9 2 -1 9 9 5 жылдарды м а к р о э к о н о м и к а ™ *
түрақтандырудың екі негізгі проиестерін камтиды: меншіктш е
р
белігін жекешелендіру және түтыну нарығын тауарлармен т®л™ - •
- II кезең (1996-2005 жылдар) экономиканьщ шикізат
өзгертуге кадам басу үшін, телекоммуникация мен тра
жүйелерін жеделдете дамыту, сонымен бірге дамыган таУ‘
валюта нарықтары, капитал, жүмыс күші, бағалы кагаз
'
интелдектуальды меншік нарыктарын калыптастыру үшін
.
- III кезен (2006-2012 жылдар) экономиканын
жедел каркынмен дамыту, осынын негізінде
алемдік
стратегиялык максаттарға жету және Казакста
Cnvnan.a
индустриальды елдер катарына кіруі мен әлемд

позициясынын нығайуымен сипатталады.

у,.м к,„я

1997 жылдын караша айындағы Елбасынын ^ аза
ламүдын
жолдауында өтпелі кезендегі әлеуметтік -экономик
' 2930
кортышшсы шыгары.і.и.і,
жылға деиін жүзеге асырауға көзделген жет ү
і»
мен олардын мерзімдері көрсетілді (22 тарауды кар
’
болуы
Қойылган максаттарды жүзеге асыру мына үш кезенде оолуь
кажет:
- 1998-2000 жылдар;
2001 -2010 жылдар;
2011-2030 жылдар.
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'і ілк мсрчімлі басымлыльікіа Казаксган Р с с п 111касы
! 'ре зиленті: >'І\а кіксіап Коистп іуипмсыііа соикес бп оле\ мегтікнарыктык экономика күруламыч» леи тагы ла атал коре с 111
Кабылдапатын s a i u a p мси іиеітмлср бпліи стратегиямыздын
жуікчтилс болуы ксрск
■•Ка іаксган-2П'()» Гхн ларламасыныи бірішиі ксісшндс ( 1 WK 2000
Аыллар> коіасгеи макеаттарлын
зеіс асуын корытындылаганда.
Каіакстан Республикасы Президент! 2000 жылдын21 акпанында
Республика Үкіметімен кеч іесксплс осы баідарлама әрбір басшынын
столындағы кітаи болуы тиіс леді.
Президент үзак мсрзімді сі рагегияда аныкталған реформалардын
бірінші ксзені аямалғанып атап корсетті.
XXI ғасырдын карсанындағы Қазакстан Республикасынын
элеумеггік-экономикаіык саясатынын бес басты бағыттарын айтты:
~ элеумеггік ахуалды жаксарту және кәсіикерлік кызметті одан
әрі дамыту;
~ баскарудың тиімділігін арттыру;
~ өндіріс секторына несие беру;
~ экономикалык шикізаг багдарын өзгерту;
- аймактык диспропорции, іарды жою.
Кдоакстан Республик.ісыиын олеуметтік-экономика саясатынын
осы бағыттарына кенінен гокталайык.
Президент элеуметгік ахуалды жаксарту деп —ен маңызды мәселе
ча.іыкіы жүмыснен камту үюселесі екенін атап көрсетті. Үкімет казірл
kt зле ж үмыссы злыкпен ж .ж е кедейлікпен күрес туралы
о,и ларламаны даиынлауда Жумыспен қамту моселесін шешудс
шакын кәспкерлікке манызды род берідді.
Алалған оағдарламада шагын жэне орта бизнесті одан әрі дамыту,
ллардын окыдері Казахстан шикізатын оңдеуді кенейтуге,
пеп i/ie i f en оидірістерді күруға жоне дамытуга ат салысуы
к ,,ж іт л п і козделеді. Ел Президент): «Бал ты к елдерінле шағын
жоне орга би зн есп н ожептоуір дамуында үлкен т о ж і р и б е
жинакіалғанын көрсетеді. Осы елдерде бюджет кірістерінШ
жартысынан кобі шагын жоне орта бизнес аркасында түседі және
At олемдік нарыкта ауыткуларға томенгі деңгейіне тәуелді болуы.
Казаке ган Ресмубликасынын экономикалык саясатынын негізгі
I I Назарбаев. К.а-кік.стан-2030. «Білім». 1998. 49 бет
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басымдығы біздін экономикамыздың шикізаттык бағдарын өзгерту
болып табылады. Әзірге осы моселені шешуге байланысты кешенді
күрылымдык саясат жок. Отандық шикізаттын жана, бірінші,
екінш і, үш інш і жоне тортінш і саты лары н күруда, ауыл
шаруашылығын ондеу онеркосібін күру мен дамытуда айкын
белгіленген стратегиясы, импортты алмастыру бағдарламасы жок
Мүнай оңдеуді үйымдастыру. мүнай химиясының баска да
өнімдершің ондірістерін үйымдастыру. мүнай ондеу және мүнай
ондіру үшін машина жасау онеркосібін ламыту міндсггері коіп>ілды
Бүл тек онеркосіптін шикізат бағдарын ж< >юдын біркатар жол.чары
Осы ж үм ы сты ң н еп зп сі-б о се к еге кабілстті баға мен
технологиялык сапаны камтамасыз ету С >нымен к а т а р мыналай
мінлеі койы іды. бэсекеге кабі іетті ендеу өнеркәсібін күру.
Экономикалык саясаттын тагы бір бағыгы аймактардын
дамуындагы диспропорциялар. осіресе онтүспк нен солтүстік
ауланлардагы диспронорниялар омтүспк аудандарда солтүстік
аудамдармен салыстырғанда жүмыссы і дыктын басымд ылығынан
болатын іабыстар мен кедейлж ленгейі бойынша. халыкгын
жіктелуінен көрініс табады.
дисиропорциялардын салдары
халыктын елдін ең колайлы аудандарына коныс аударуынан
корінелі
Ауыл шаруашылығы мен онеркосіптін олі іске жаратылмаған
олеуетінде жана жүмыс орындарын күруды, шағын жэне орта
бизнесті дамытуда қарастыратын көшіп-кону саясатын жасау міндеті
койылды. Осыған байланысты кәсіпкерліктін омір сүру мен одан
даму моселесі койылды. Осы жерде халыкты жүмыспен камгу.
азаматтык күк, халыктыңтабыстары, нарыктың коньюнктурасын
жаксарту. нарыктык бәсекені кажетті деңгейде үстау және дамыту
сиякты \лкен мәселелердін бастаулары киылысады.
XXI ғасырдың карсаныңда Қазакстан Республикасынын а-іеумегпк
экономикалык саясатынын ен негізгі міндеттеріне толығырак
тоқталайық: әлеуметгік ахуалды және кәсіпкерлік кызметтін одан орі
калыптасуын жаксарту.
О

с ы

н д а й

21.2.
КӨП ДЕҢГЕЙЛІ КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ,
ЗКОНОІМИКАЛЫК. ДАМУ МЕН ӘЛЕУМЕТТІК АХУАЛДЫ
ЖАКСАРТУ ЖОЛДАРЫ

Монополия мемлекеттік экономика жағдайында кікінкерлік
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кьпметке кук тек канн мемлекетте болль/. Нарыктык экономика
кәсіпкерлік кызмет үшін тек кана мемлекетке ғана емес, сонымен
бірге әрбір кәсінорынға, әрбір жеке адамға мүмкіндік ашты, бүл
жағдай нарык экономикасынын түтынушылар кажеттіліктері мен ҒТПке жедел түрде карауын камтамасыз етеді.
Кск-іпкерлік кы ім етп күру отпелі кезенде мемлекетгін.алдында
гүрган басты м іи л еттер л ің бірі. Б а р л ы к д е н г е йдегі косіпкерлік
к үрылым. халы кты б а р ы н ш а ж\мыснен камтуды камтамасыз етуге
ж п н е чалыкгын омір ленгейін котеруге Қ азакстан Республикасынын
олан орі о л е у м е т н к -э к о н о м и к а л ы к дамуы ушін кажетті. Әлеуметтік
ачу;іллы ж аксаргуды к а м т а м а с ы з етуге кабілетті.

Нарык жағдайында кәсіпкерлік кызмет көп нышанда болады,
оларды мына түрде бөлуге болады:
~ масштабы бойынша шагын, орта және ірі кәсіпкерлік;
~ кәсіикерлікгін субъектілері бойынша.
К л к ш к е р л ік т щ с у б ь е к п л е р і э к о н о м и к а л ы к к ы з м е т т і н ә р түрлі
ка ты с у ш ы л а р ы - жеке тү л ғал ар , к е л іс ім -ш а р т міндеттемелерімен
жоне де о р так э к о н о м и к а л ы к мүдделерімен, біріккен адамдар тобы
ж ни. ү ж ы м д ы к к о с іп к е р л ік . с е р ік т е с т ік . ко о п ер а ти в тер ,
л к и н о н е р л ік к о ғ а м л а р . х ол д и н гтер мен осы тәр ізд ес мемлекеттік
ко с ш ке р л ік бола алады.

Өтпелі кезенде кәсіпкерлік кызметтін даму кешенді және көп
денгейлі сипат алуы керек. Себебі аталған кызмет Қазакстан
Республикасының олеумеггік-зкономикалык саясатынын стратегиялык
максаггарына жету үшін экономикалык базис болып табылады.
А іа к т ы неміс ғалымы. экономизм Йозефа Аиза Шумплетердін
(1KS3-1950 жылдар) пікірі бойынша. кәсіпкерлік жана игілікті
Aacayt а немесе осы немесе баска иі іліктін жана сапасын жасауга
онлірістің жана одісін ендіруге. жана откізу нарығын игеруге,
шикізаг немесе жартылай фабри каттардын жаңа кездерін табуға
сойкес келегін кай та куруды жүрпзуге бағытталған.1
Кәсіикерлік бүл шаруашылык жүргізудін әдісі және тәуелсіздікке
ез бетінше жүмыс істеуге негізделген экономикалык ойлаүдын
ерекше типі.
Еркін кәсіпкерлік —барлык деңгейдегі жаналык, бүл мемлекетlf,(/-1| 7 0 -4! " n.CU’P И

,о о р " н "а н о м и ч е с к о го раівитии
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- М . Прогресс. 1982.

тік қолдау мен ынталандыру кажет кәсіпкерлік кажеіке негізделген
астама. Осы тәрізді кәсінкерлік кодімгі күнделікгі бизнестен түбірінде
үқсамайды және элеуметтік-экономикалық прогресс, Қазакстан
еспубликасьш — жаңа илдустриалды мемлекетті қалыптастыруға
катализаторшы боль(п табылады.
Косшкерлік дамытудың басты соті нарық экономикасында
әсекелестік ортаны күру үшін пша емес, сонымен бірге еркін
кэсіпкерлік үшін жол аш атын мемлекет иелігінен алу мен
мемлекеттік меншікті жекешелендіру болып табылады.
Атақты ағылшын ғалымы, экономисі Атьфред Маршалл атап
корсеткендей, нары қ эк о н о м и к асы н ы ң негізгі қасиеті —
«кәсіпкерлік пен өндірістің еркіндігі». А. Маршаллдын бойынша
кәсіпкер —экономикалык процесстерді жеделдетуші.
парық экономлкасына өту еркін кәсіпкерлікке жол ашты, бірақ
арлық мәселелерді шешкен жок. Оларды шешу үшін мемлекеттің
үилестіру роді қажет.

ттт2*1' 3' ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМ ИКЛЛЫ Қ САЯСАТТАҒЫ
ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ РӨЛІ М ЕН САЛАТЫН ОРНЫ
Атал корсеткендей, XXI ғасырдың қарсанында Қазақстан
еспУбликасының әлеуметтік-зкономикалық саясатында шағын
кәсіпкерліктің дамуына ерекше назар аударылады. Оның рөлі
әлеуметгік ахуалды жақсартуда жетекші орын алады. Бірінші кезекте
°сы салада халықты жүмыспен қамтамасыз ету тезірек өседі және
Қоғамның түрақтылығы үшін жағдай жасалады. Осыдан аталған
мәседеге толық талдау керек.
атьіс елдерінің экономикалык әдебиетінде шағын бизнесті «өсу
Үстівдегі бала» деп қарау орьш алған. Жеке жағдайда, «шағын бизнесүл өсу үстіндегі бала ретінде, сондыктан ол барлық уакытга сәби
есігіңде қала алмайды. Ол үлкен мекен-жайға мүқтаж, бүл үшін ол
КәСт Г РЛІК кызметпен бел шешіп айналысуы қажет».
Шағын косіпкерлік халыкаралық тәжірибе көрсеткендей, ең
алдымен капитал тезірек айналатын салаларда, атап айтқанда саудада,
Коға.мдық тамактандыру және қызметтер салаларыңда туады. Бірак,
НаРықтық эконом иканы реформалау бойынш а жүргізілген
^еделдетшген экономикалык саясат бағаларды ырқына жіберуден
Жэне осымен байланысты өскелең инфлияциямен басталды, бүл
Пайыз өсім інің күрт өсуінен ж әне халы қты ң жинағынын
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w 'n V ' Ч 1І),' ьыа,і Шаі 1,111 0,1 nice гin каржы б.ш сының жоюуына
онГш *' 41'■ ° ' кС)С>,плс 'йагын оіп н есіін катыптасуының және
к ^ lli!3"Cli!!lii'L1|>ik кыімсіііии за.псы j кллуьта соктырлы. Шағын
ь а ті; : — Коп ы'1,іІР-Ч’‘ * ияа\:кір мсц улкси счсіыкгардыңасшнда
кы s!i -TK ^ ,,іпа
,,, м..^, (L h!llus ^ і11л!■

•‘■■•и* жономикалык жағдайда коеіпкерлк
нарык -жономпкасыньщ калыптасуы

•ч' } ->іМН С\\ІСС.

mi Қ п'фП Ксілеп Олсм';пк эк°чо\шканыцолан орі даму жағдайында,
осрпіюіі ?■'_‘,ІЯЛа^ Ыа піібыныныц артуы ғылыми-техникалык
c a , n ^ J : Ui,:m .b a n b lM e "- шағьің жоне орта фирмалардың
түшіептніічl ! * 3'!1 ломүымеи косажүрсді. Жаца өнімдердінкоптеген
косі!іппнчч' Д!р,и ага!| айтқанла, шағын жоне орта комланиялардын
үшін Tvri ‘]рЫШа бас галалы. себебі олар «кун» астындағы орын
олі к'»-пкчт^Ь^ ТЫҺ озгер- ше икемді сезімтал болуға, өндіріспен
С онаьггш l,‘!1,Wb,Pf ,'Maf'aH жана Кііжсттіліктерді іздеуте мәжбур.
гмлыми-зептгДЬП1, ирма;'іардыц бір жумыс істеушіге ссептегеңдегі,
компанияаап'п іпМеН.КОИС' руктоРль,К жумыетарға шығындары, ірі
смсс
"
ОСЬ!ІІІаи иіы™ііларынанжі{іасьщтүсуікездейсок
Казфгі уақытта шагын бизнссгіц ролі нарықка ендірілген жайа
оиімдердін ортақ санында айтарлықтай мол.
АҚШ -тьің сатып алу федералы басқармасынын акпараты
боиьшша, 50-інші жылдардьщ ортасынан 70-інші жылдардын
оргасыиа дейін шағын фирмалар (жүмысшылар саны 1000 адамнан
аз) v^piурлі жацалық енгізулердің жартысынан көбін енгізген.
Жлналык енгізулердің торттен бірі жұмыс істеушілер саны ЮО
.ідамлык фирмаларға келеді. Атап айтқанда, шағын компания «Арр1е>>
жске комиьютердік ондірісін алғашқылар қатарында енгізді, кейін
оларды негізгі ондірушілердің біріне айналды.
іісіғын бизнес капиталисгік елдерде халықты жұмысп^н
ка.мтудьі кецейтуде айтарлыктай ролі бар. АҚШ-та соңғы 10 жылда
жана жүмыс орындарының 60%-і 20 адамнан аз жүмыскерлері бар
комнанияларта келеді. 80-ші жыддардың басыңда жүмыссыздықтЫН
sop оеуі жағдайьшда коптеген ғалымдар, экономистер мен мемлекст
клшраткерлері шагын бизнестен ірі комгіаниялардағы жүмьіс
орындары қыскаруының орнын, толтыруға қабілетті жаңажүмьіс
орындарын к \ратьш күрал деп санады. Сондықтан капиталист^
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елдердің үкім еттері т а р а п ы н а н ш а п л н о и з н е с к е о р і \ р л і к о м е

керсетіледі.
.
. ,
,п ,,..
Шағын жәие орта бизнестіа болуы жоне де ірі комлаш /.у
(монополиянын) мүдделеріне саіі келеді. Казірдайьш OKftuJ ' 1 . •
үшін мындаған ортүрлі детальдар кажет етіледі. Олардын ° ”А‘ ; ‘
концеріндер мен келісім ш арт жүйелерімен баіыаиьіск.аіі
^ с
шағын жоне орташа фир.малар .маманданады. Э л е к і р о г с х
с.
автомобиль жоне басқа салалардын кейбір ірі моноаолиялаі ’ ‘
20-30 мыңғадейін шағын колш анияіаржүмьісктейді., гаг» ко}. ч.
керек, шағын жоне орташа флрмалардын басьы ^көпшил
компаниялармен келісім катынастары арқасында ж^ліыс ііЛс* - іФранцияда, мысалы, шағыи жэне орташа к әсто р ы н д ар .і > '
40%-ы ірі монополиялармен баиланысгы. АҚШ- wt осындаи кслк. і
шарттар жүйесімен 400 мын шамасында нем^се
ша >і
кәсіпорындар қамтылған, оларда 4,5 млн. адам жү мыслен кдлкыль
Жаионияда да осындай жагдай кездеседі.
^ _
Шағын бизнес косіпорынды ашу ісі аз молшерде капитал ка ^
етеді. Техникалык кызмет корсету саласында кен оріс алады. ' t
жиі жағдайда оз ісін өндірістен шығып калған немесе жүмыс
алмағандар ашады.
.
• •„
80-ші жылдардын басында шағын косіпорындар иелерп
03 ж а н ү я л а р ы н д а ғ ы ад ам дары н ы ң е ң б е к т е р ' ^ К^ ’^ ‘\ , яд’
Жапониядағы барлык ж үм ы спен камтыдгандардың. _ о,

~ 29%, Францияда —21% қүрады.
Монололистік емес фирмалар жаңа салалар қатарында,
ақпарат кешенінде оздерінің жагдайларын әжепто\ір ны ғ‘и1^
'
ҒТП негізінде іскер кызметтер (электронды есептеу ма. і <
базасында ақпаратты еңдеу, бағдарламаны қ а м т а м а с ь і ’
инженеринг, кеңес беру бизнесі жэне осы торіздес)
Р
қалылтаскан. Осындай кы змет ресурстардын аИіС^ V • ‘
жинақталуын қажет етлейді және де шағын компания шс ^ Р
де табысты жүзеге асуы мүмкін. Жеке атшанда. ері
-‘
бағдарламаны қамтамасыз ету саласында У700 (Ііирмалаі
істейді, олардьщ көлшілігі (70% шамасында) жүмыскер
10 адамнан аз компаниялардан қүралған.
ІТ. ,
Демек, шағын жэне орта бизнестін ролі мына көрсетіл
қызметтерден көрінеді.
п;г;„
Біріншіден, шағын ондіріс нарык коньюнктурасынь

икемді сезінеді, бүл нарык экономикасы нада ірі кэсіпорын алыптарға
мүмкін емес.
Екіншіден, шағын бизнес әлі іске жарагылмаған әжептәуір каржы
каражаттарын тиімді жүмыддырады. Оеьшдай бизнестін болмауынан
осы ресурстар пандаланылмаған болар еді.
Үшіншіден, шағын бизнес бәсеке күресін калыптастыруда
айтарлыктай үлес косады, бүл кез келген мемлекетгін жогары деңгейде
монополия экономикасы жағдайында бірінші кезекте маңызды.
Тортіншіден, шағын бизнес халықты жүмыспен камту мәселесін
шешуде үлкен рел атқарады. Өнеркәсібі дамыған елдерде онын,
үлесіне барлық жүмыспен камтамасыз етілгендердің 50-60% және
жаңа жүмыс орывдарынын 70-80% келеді.
Бесіншіден, атап көрсеткендей шағын өндірістің ғылымитехникалык жацалыктардың 50% келеді (жеке компьютер, көбейткіш
анпараттар, «Палороид» типті фотоаппаратгар).
Алтыншыдан, шағыи бизнестің әлеуметіік кысыиіы жүмсартудағы
орнын таптырмас рөлі бар. Ауыр дағдарыс кездерінде халык осыдан
жүмыс тауып және өздерінің кабілеттерін жүзеге асыра алады.
Кәсіпкерліктің халыкаралык тәжірибесі керсеткендей, өтпелі
экономикада мемлекет, ережеге сәйкес, тек жаңа басталган сауда
косіпкерлігі котермеледі, бүл ондіріс саласындагы қызметті тиімсіз
калдырды.
Өтпелі эконом ика ұшін н ары қгы қ инфрақүрлымыныН
дамымағандығы тән, бұл шағын кәсіпкерліктің дамуын тежейді.
Казакстан Республикасындағы 1998 жылға дейін токтамаған
өндірістің құлдырауы, инф лияциялы қ процесстер кезіндегі
бағалардың есуі, тұрғындардың номиналды табыстарының есуін
аныкбасыпозды, бұл ондіріс саласында оньщ ішінде шағын бизнес
негізінде кәсіпкерлік қызметтің дамуын айтарлыктай тежеді.
Соңында шағын кәсіпкерліктің дамуының гежеуші факторына
өндірістік саладағы шағын бизнестің м аңы зды лы ғы н әлі
оағадамағандығын жатқызуға болады.
70 80-ші жылдардағы дамыған елдердегі болған кәсіпкерлік
«бум» ғалымдар мен практиктердің шағын бизнеске қатысты
бүрынғы көзқарастарынан — шағын кәсіпорындар өмір сүруге
жарамсыз, сонды ктан олар не жоюылуы керек не ең ірі
компанняларға қацта қүрылуы керек, бас тартуына мәжбүр еткізді-
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Нақты көрсеткіштер корсеткендей соңғы он жылдыкта (1980mi 2000 жылдар бойынша) олардың саны екі есеге артты, олардын,
санының саудада жэне кызметтер саласында дамуымен катар,
шағын кәсіпорындардың экономикалык мьшандай прогресивті
салаларында - электроника, биотехнология, акпараттык кызметтер
- айтарлықтай ролі бар.
Өтпелі экономикада жаңа өркен жайған шағын кәсіпкерлікті
дамыту жэне колдау үшні мынацай жағдайлар кажет:
~ еркін бәсекені күру негізі ретінде шағын кәсіпкерлікті дамытудын
кешеіщі мемлекеттік ғылыми негізделген бағдарламаларын жасау;
— онын дамуы мен каржылық жеңілдіктер үшін каржы базасын
қальпггастыру жеңіддетілген несиелер, жеіцдцетілген салыктар, акысыз
сипатгы жәрдем акшалар);
~ бағдарламада ғылыми-техникалык прогрестін, басымдык
бағыттарында шағын кәсіпкерліктің орны ерекше аныкталуы керек;
~ шағын бизнесті үйымдастыруда, елдің әртүрлі аймактарында
(область орталықтарында) шағын кәсіпорындардын арнайы
орталыктары басты релде болуы керек;
~ ірі және шағын бизнес ынтымактастығының жүйесі негізівде,
әсіресе сауда мен кызметтер саласында шағын бизнесті дамыту
мақсатында ірі кәсіпорындардың ресурстарын тарту.
Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамытуда
Қазакстан Республикасы Президентінің «Шағын кәсіпкерліктін
дамуын жандандыру мен мемлекеттік колдауды қүшейту бойынша
шаралар туралы» 1997 жылдың 6 наурызындағы қаулысының үлкен
рөлібар.
Қүжат өзінің мазмүны бойынша өтпелі экономика жағдайында
шағын кәсіпкерлікті дамытудың мемлеттік бағдарламасы болып
табылады.
2001 жылдың басында Қазақстан Республикасында шағын
кәсшкерліктің 348 мың субъектілірі тіркеледі, бүл елдін жүмыспен
Қамтылғандардың жалпы санының төрттен бірін қүрайды. Шағын
кәсіпорындар санын 500 мыңға дейін, оларда жүмыс істеушілер
саны халықтың жүмыспен камтылғанының 40%-на жеткізу міндеті
Қойылды.1
1 Казахстанская правда, 2000 жылдың 3 қарашасы.
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21.4. ОРТА ЖӘНЕ ІРІ БИЗНЕСТЩ КӘСІПКЕРЛІК
КЫ ЗМ ЕТІ Ж ЭНЕ О Н Ы Ң КӨЗДЕРІ
Отпелі экономикада шағын жэне ірі косіпкерліктің дамуы коп
денге ііде мемлекет мешиігін жекешелендірумен байланысты, себебі
жоспарлы экономикада барлык орта жоне ірі косіпорындар мемлекет
меншігінде болды жэне тек. жекеиіелендіру оларды дербес жэне
тоуелсіз етеді. Өтпелі экономикада орта жэне ірі косіпкерліктін
жүмыс істеуі ең киын жэне ең откір моселе болып қалады, себебі
оның еркен жаюы қоғамдык, сананың стериотиптерін жоюмен
тікелей байланысты. Барлық мемлекеттік кәсіпорындар 1985
жылдан, каігга күруды н басталу ж ы лы нан бастап, толык
шаруашылык есепте болды, яғни озін озі басқару мен озін-озі
қаржыландыруда, бірак, тек жоспардың орындалуы үшін күресті,
онімді откізу мен озінін сатып алушысын табу мәселелері берілген
кәсіпорындар камкорлығына кірмеді
Осындай күнды бағдарлар бірнеше үрпақтар омірлері бойына
кдлыптаскан бір сағатга озгере алған жоқ жэне нарыктык, сипатгағы
түсінік пен қүндылыклар калыптаса алған жоқ.
К әсігікер л ік п си х о л о ги я с ы тек бір у ақ ы тт а нары к
катынастарынын күрылуымен қалыптасады. ТМД және шығыс
Еуропаның коптеген орга ж әне ірі кэсіп оры ндары үшін
кэсіпкерлікке жылжу үшін үлкен кедергі тез осудегі толем төлеу
алмаушылық пен зор ішкі карыз болды.
Жоспарлы жүйенің тездетіле алынуы мен мемлекеттік және
нарықтық басқарудың жаңа күрлымдарының павда болуы, олардын
копетенциялары, қүқтары, міндеттері мен статусы кандай екеніне
дүрыс анықтамсшар еигізбеді. ІІайда болған басқару дағдарысы
бүрынғы мемлекеттік косіпорындардың озін озі басқаруға және
озін озі дамытуға қабілетті және кабілетсіз деп болді.
21.5. МЕМЕЛЕКЕТТІК КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ
МАКРОЭКОНОМИКАЛЫК РЕТТЕУДІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
Қоғамдық санада кэсіпкер — бүл тек адам, индивидум деген
пікір берік орныққан. Нарық қатынастарының қүрылу жэне дам}’
практикасы мемлекеттік қоғамды қ мүдделер үшін белсенді
косіпкерлік кызметпен айнадыса адатынын көрсетті. Мемлекет
кызметтің косіпкерлік саласына ерте қосылады, соғырлым өтпелі
жономиканыц үзактығы қыска, мемлекеттік кәсіпкердік қызметтін
I
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әріден ойластырылған дағдарыска карсы және инфлияцияға карсы
бағдарына бола нарык, экономикасы тиімді дамиды, соғүрлым
мемлекетге халыкаралык инвестициялық ахуал оте жаксы, соғүрлым
әлемдік экономикады осы мемлекеттің мәртебесі биік болады.
Өтпелі экономика жағдайында мемлекеттік кәсіпкерлік ерекиіе
сипатқа, ерекше мәнге ие болды. Мемлекет нары кты к жүйе
жолында занды түлға ретінде жаңа функцияны — кәсіпкерлік
қабілетті игеру қажет.
Кәсіпкерлік қызметтің дамуы экономиканьщ иегізгі мемлекеттік
меншігі болып табылады.
Қазақстан Республикасында 2001 жылдың басында мемлекеттік
кәсіпорындардың үлесі олардын жалпы санында 23,5% күрады.'
Нарықты экономикасы дамыған елдерде мемлекет меншігінің
үлесі коп емес, бірақ, нақ осы улттық экономиканьщ дамуы үшін
кажет кызметтер мен тауарлар шығарушы ездерінің меншікті
кэсіпорындарының болуына және бір уакытта мемлекет бюджетін
толтыру үшін қажет ақшалай каражат табуына мүмкіндік береді.
Келтірілген косіпоры ндар Қ азакстан Республикасы нда
коммерциялык жэне коммерциялык емес бастаулардың косылуында
жүмыс істейді.
Мемлекет кэсіпорындары олардын дербестігінің сипатына
байланысты үш топқа бөлінеді:
1) бюджетгік (ведомстволық);
2) коғамдық (корпорациялар);
3) аралас акционерлік коғамдар (холдингтер).
Қазақстан Республикасында мемлекеттік косіпорынға мына
косіпорындар жатады:
1) мемлекеттік, шаруашылык жүргізуге қүқы бар, толық
шаруашылык есепке негізделген қорғаныс зауыттары, дәрі-дәрмек
дайындау және т.б.);
2) казы н алы қ, жедел баскаруға қүқы бар, толы қ емес
шаруашылық есепке негізделген (байланыс, телекомуникация,
геодезиялық жүмыстар ендірісі және т.б.).
Бірақ мемлекеттің кәсіпкерлік кызметі аталған кәсіпорындармен,
жүмысымен шектелмейді.
1Статистический ежегодник, Қазақстан, 1997 ж., 174 бет.
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Мемлекеттік кэеіпкерлік кьпметі үлттык экономиканьщ барлык жэне
мемлекетііц экономикалык элеуетінің дамуына эсер ететін, мемлекетпк
бю дж ет айтарлыкгай толтыруга, o rпелі экономиканын түраксыздьиғын
праюанлыруга жол ашатын кызметгін сырткы экономикалык саласына
таралады.
Оған 90-шы жылдардын ортасындағы Қазаксган Республикасы
мемлекетінін косіпкерлік кызметі мысал бола алады: Қазақстанның
кен ондіру, отын-энергетика жоне мет;ілл\ргия кешендерінің аса ірі
онсркосіп оыдірістеріп төлем толей шшаушылыктан қорғай алып,
дол уакытығща шетел кашггалын тарта білді.
Қазақстан мемлекетінің косіпкерлік қызметінің келесі мысалы
і 996 жылдын басында Қазакетан гериториясы арқылы өтетін Еуроазия
темір жолы бойынша транзиттік, жүк жоне контейнерлік тасымалға
қатысты Еуропа мен Азияның жеті мемлекеттерінің арасында
қүжаттарға кол қойылуы бойынша оның инициативасынан көріңдіОңтүстік-Шығыс Азия елдерінің жүктері келісімдерге сәйкес
Батыс Еуропа елдеріне тасымадданады, ал осы елдерден ОңтүстікШығыс Азия еддеріне белгілі ақыда тасьшалданады.
Қазакстан территориясы аркылы торт трансконтиненталды темір
жол магистраддары отеді: Трансазия (Қытай-Қазақстан-Туркия), ЕуроАзия (Қытай - Қазақстан —Ресей —Еуропа), Орта Азия жэне Актау
теніз порты аркылы Батыс магистраль!. Еуропа —Скандинавия —
Иран (Парсы шығанағы) арасында жүктердің тасымалдау уакытын
қысқартуды камтамасыз ететін «Солтүстік-Оңтүстік» жоба қаралудаОсы келісім атадған магистралдарды жандандыруға жоне кайта
жаңартуға, барлык магистралдар бойынша косымша жумыс
орындарын қүруға, осы магистралдар жоғары табыспен камтамасыз
етуге жол ашады. Мемлекеттік кәсіпкерлік отпелі экономикада
макроэкономикішық процестерді реттеумен тығыз бірлікте болады.
Нарыктык экономикада макроэкономикалык процестерді
мемлекетпк ретгеу тікелей жэне жанама әдістер комегімен жүргізіледі(«Нарык экономикасын реттеу» тақырыбында каралған).
Өтпелі экономикада мемелекеттік ретгеудің объекіілері ең алдымен
экономиканы түрақтандыру саясаты немесе циклге қарсы саясат,
ақша айналымына, инфлияцияға, мемлекеттік бюджет балансын
бақылау, халыкты жүмыспен қамту саясаты, монополияға карсы
саясат, яғни нарыктык бөсеке жағдайына бакыдау, халыкты
элеуметгік қорғау саясаты болып табылады.
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Халықаралык тожірмбе корсстксн.ісіі. тікелеи олісіер кніп
мерзімді, орта мерзімді, үзак мерзімді мшдеттерлі uiemv үшш
мемлекеттік экономикалык бағдарламаларды жаеау мен іске aeupv
арқылы жүзеге асырылады.
Осындай бағдарламалардыц мысалы соғыстан кейшгі Онтүстік
Корея эконом и касын қалп ы н а келтіру боііы ш ііа тотенше
бағдарламалары, ал Ж апонияда «Автомобиль жолдарынын
қүрылысы бойынша тотеншс шаралар туралы» зан кабылдануы
болады. Жапонияда мемлекеттіи оинан астам институттары
нарықтардыц дамуы бағдарламаларын жоне жоспарларын күрады.
Қазіргі жағдайда мемлекеттіц кез келген ретгеу шаралар негізінде
ақша айналымы болады. Огпелі экономика үшін акша айналымы
мемлекет бақы лауы иан ш ы кпауы тиіс. Бүл м ем лекетгін
макроэкономикалык деңгсйінденгі ең манызды реттеу функшіясы.
Осыжағдай «экономикалык күдіретгі» тудырған Жапония. Онтүстік
Корея, Тайвань елдерінде жипалған тәжірибемсн бекітіледі.
Осы елдерде ең киын жылдары (70-80-ші жылдары) оперкоешті
реформалау жоне күрлымдык қайта қүру кезеніндс акша айналымы.
инфляция, м ем лекеттік бю дж етінің танш ы лы ғы эр каш ан
мемлекеттің бақылауында болды және бүл олардың кирату
салдарларын жүмсартуға жоне тіпте болдырмауға жол ашты.
Қазақстан Республикасы нарыкка отудің басында (1990 жыл)
басқа старттық жағдайда болды. Республика экономикасы Кенес
Одағының халық шаруашылығы кешенімеп тығыз біріккен болды.
Өндірістін күлдырау жағдайында ақшалай табыстарьпщың осуі тауар
массасымен қамтамасыз етілмеді. 1990 жьшы халыктын жинақтағы
калдықтары 13 млрд. сом қүрады ал қанағатгандырыдмай калғаи
сүраныс 17 млрд. сом немесе жылдық тауар айналымы мен акылы
кызметтердің 76%-нан кобін күрады.1 Жабыңкы инфляция ашык
инфлияцияға үласты жэне де каржы жүйесі бак.ылаудан шыкды.
Қазақстан реформаны дербес тек 1993 жылдын қараша айында
үлттық валютаны енгізгеннен кейін, 1994 жылдан бастап жүргізе
бастады. Реформа жылдарында мерзімдік баспасоз келтіргендері
бойынша инфляция денгейі 13250 есе ості, ондірістіц күлдырауы
1991 жылдың денгейінің 50%-ға жетті.2
1 Казақ экопомикасы н түрактандыр\' ж опе нарыкка o t v багдарламасы.
Алматы, 1991. 4 бст.
' Реформы и перспективы. — К а з а х с т а н с к а я п р а й д а . 6 жслтоксаи, 1996 жыл.
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K,u шкета и v к i \ :с ; і кабылда» ап лаглармека карем шаралар
бапарламасы ( ] ‘)l>5- 1995 жыллар) .-копе {1*>94-1995 лыллар) ондіріс
к у л д и р а у и и АОне ппфлипиялык п р о н е с тер дамч ыи токтатпады.
К а закетан Ре с п\ оллкаеи пыц Үкімсіі \і а к po o коном п кал ык
! урак ганлыру мсп оп;ріс к \ л д и р л у ы п гежеу міелеггерін жузеге
«.ici.fpy үшіп каржь! о ю л ж с т ж о пе акша ліссие еаясатыи қатаіітты,
еыргқы :жопомпка.лик к.ызметгі ырыкллндыр\та шаралар, салыктар
г у р ал и ж а к а ) а ц д а р к а б ы л л а д ы . э к с п о р т секторларынын
коепюрыніарып ніетел фпрмаларына б а е ка рг га жолы мен кейін
косіпоринішнбакылау пакетін алу мен мешиікгі жекешеленллірудін

раликалды пышандарьт сш ізлі. 16 мыц мемлекет косі порьшдары
жекешелепдірілд;. опыц ішін.че '-жономиканьш экспорт секторын
үсмназын о п е р к о с и т ц ірі жетекші косі порындары.
Аанонинла. О н г у с л к Кореяпыц о т п е л і экономпкасынын
ііракпікаеы корееткеилеіі жаксы бапарлам аларды н болуы
жегкіліксіз. оеы оаіларла.м аларлы ка т а ц ж үзеге a e u p v бойынша
мемлекеіл іц аралаеуы кажет етіледі. Әці іме жоепарлы жуйеге кайта
келу туралы емее, м е м л е к е т г ід б а с қ а р у д ь ш пышандары мен
мехами ш д е р ім енгі $у. ү;птык экономикалык проблсмаларды
т е п іү д е мемлекег пен жеке сектор а р асы н д а озара орекет пен тсн
кукыкгы оріптестік орнату г у р т ы .
Окономикалык оеуге жоне '.жономнкпны турактандыруга жету
уппы жеке сектортып. ла мемлекеттін де ы ж лагаты қажет.
М емлекет, жалпы каоылдаіпандай, жске ш ш есто р л ар (отандык
ж онс іпетел) Қ а з а к с т а н д а у с ы н ы м е а л а с ы н т а б у ы н а қолайлы
жлгдайлар күруы кажет.
Осы максатта 199! ж ы л л ы ң басында Казакетан Республикасы
" ііііп ел п н в ее п іц и ял ар ы гур;ілы», -<Салыктар ж әпе бюджетке баска
міндеі н големд^р* турали Зацга озгертулер мен толықтыулар енгізу
жонс « і ікелен иннесяfщіяларды мемлекстгік ко-'wav» туралы Зағщар
к.іоі.ілланлы, бүл шетел жоне о гап л ы к пннесторлар үшін ең колайлы
режим күруга жол аш ты.

Біршшіден. инвесторлар үіиін жеңілдіктер аныкталды.
четтлікгер молшері -экономика еекторының басьшдылығына жоне
околей иниеспишяныц колеміпе тоуелді. Екіншіден, зан жобаны
іеіе аспіру үшін кажетті күрал-жабдыклчір, шикізат пеи
оаіариаллар импоріын баж с а л ы қ т а р ы н а н жартьшай немесе түгелдей
o o c a m а жол ашады. О е ы н ы ң борі 1998 жылға таман Қ а э а қ с т а н
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Мемлскст іііі Кп *акс г;ш Республикасыпа —жаца «ждустралды
£Л К1Р} \ Ші!і ^ л л е п ; ои с р к .к и г, in курмл;.п;ль 'к канта к\р\"!П
жегекші ролі жатааы.
САБАКТЫҢ W in Р Е Ш ІД Е П ЖОСГІАРЫ
Ғ‘И'ырдагы
*>
Казакетаи
л
Рссіivvvi11касы н ы н эконом 11кадык
саясаты мен стратегия/! и к. максаты.
2 Xа
V гасыр карсанымла* ы К азакстан Республикасынын
экономикалык. саясатьш даш кос in корд ік. кызметтін коп денгеііді
сипаты.
3- Кслешектегі ж о п о и п к ш ы к саяеаттын стратсгиялык. максаты.
1 ‘а*фоэкономикалык процестарді ретгс v жопе шшеетш.шя;шр.
курылылпык каііта куру.
!

'V

f

МӘНЖАЗБЛ МЕН БАЯНДЛМА ТАҚЫРЫІІТАРЫ
1- Қазақстан Pecпуб;іикасының келешектегі экономикалык
садсаты ыы н страте гияс ы.
2. Қазақстан Республикасыны экономикалы к саясатыньщ
косіпкерлік кы зметінің коп деңгейлі сипаты.
• Қ азақстан Республикасы - ж аңа индустральды елді
Калыптастыру жолдары.
ӘНГІМЕ ӨТКІЗУГЕ Ж ӘНЕ Ө ЗШ -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАМ СҰРАКТАР
XXI ғасырдьщ карсанындаш Казахстан Республикасынын
-Жономлкагшқ саясаты, олар туралы сізге не белгілі?
Сіз «кегі деңгейлі косіпкерлік» терминін калай түсінесіз?
иіелі экономикада оны кальштастыруда кандай мэселелер болуы
мүмкін?
3. Сіз мемлекеттік косіпкерлікті калай корсете аласыз?
4. Жаңа индустралды мемлекет — Қазакстан Республикасын
Қальттастырудын жолдары туралы сізге не белгілі?
К ү р ы л ымдык кайта күру: ол ие жоне оныи отпелі

экономикада қажеттілігі?

2S3

ЖИЫРМА ЕКІНУЛ ТАРЛУ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ
СЛЯСАТТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІКЭ КОНОМ ИКАЛ Ы К ДАМУДЫҢ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ
22.1.
ЭКОИОМИКАЛЫҚ КЫЗМЕТТГҢ КОЗҒАУШЫ
ФАКТОРЛДРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІКЖОНОМИК^ІЬГКТЕІЩЕНИМЯЛЛРДЫҢ МӘНІ МЕНТҮРЛЕРІ
Өтпелі экономпкадан ксйінгі экономика, посттранзиттік
экономика термпндері экономикалык теорияда отпелі экономикааан
кеш пп жаца экономиканы білдіреді. («post» латыи тілінен
:і\ Гірппіда «ксйінгі». «еоиғы» деген уғымды білдіреді).
Ә п гі м е жоепарлы-.экімшілдік экономикадан ету кезенінін
ан!-;лдлгандыгы ж о и е күрылғап нары қіы к коғамиың әрі карай
::ам\ ыш. іц стра гсч пидык міндеттемелерін шешуге қоғамнын
к11,1!с с гіі і; ljі i 'іуралы oo;u>in отыр.

Осылайша шешім кабылдауга нарыктык катынастарға көшкен
с. і 'срдщ com і)і жылдарыидағы турақты экономикалык осуі негіз
■>о. !лы. Моселен. 2000-2002 жылдары ТМД-нын жскелеген елдерінде
жалпі.і ішкі оіп м п щ t>с !мі орта ссеппеіі 6% -ды кұрады.
Экономикалык осу карыпы бойынша Казакстан соңғы жылдары
іск ! МД^с.щерін ғана е.мес, сомы.мси катар нарыктык қатынастарға
мпикен оір катар еуропалык слдсрді де басып озып огыр.
Іүракш экономикалык осу тусында томеидегідей тендеициялар
ка.іыіпасуда:

~ Дүчпсжүзілік сауда уйымына (ДСҮ) кіру. әдсмдік нарыкка
оаилші оііеркосіп опімлсрімен шығу. босеке кабілетгі салаларды күрУ!
j коном 11 каііы іш ікізаттык бағыттан өндоуші бағытка
:ііі)зсрс нфн ка 11 \ іял анд ыру;
ТМД елдерініц оіртүтас экономикалык кеңістіксаясатынабет
оүруы:
экономиканы кои үлттык экономикаға бетбүрыс;
жаңа іінвсс гшшялық саясатқа бағытгалу;
• iU!.U' ° !Р!и'-:!ЯЬ!К''ин110Ва^иялык саясатка бағытгалу.
л о^дсп, Казакеіанда 2015 жылға дейінгі жаңа индустрналдыкЛ'.ч/оьлнпялык саясат жәнс 2030 жылға қарай жаңа индустриалды
1іі/ м. іскс г куру оағдарламасы жасадығшы.
К>:лр.іс .\нія жолбарыстары болып саналатын және бүгінде
(y 1!,L |;
Иі| нндусіриялык мемдекеттер болыптабылатын Оңтүстік

1Ч°>" л' - ‘'Іл‘!|і шя- Ьр.місіі, Сингапур, Тайвань едяерін жоғарыдағы
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дшрламаға және осындай стратешялык максатгын шешіміне мысал
ретіңде келтіруге болады. Үзак уақыт бойы экономикалык өсудің
жоғарт каркынын сактап келген Қытай дамудың жацл қарқынын
көрсетшотыр. Жазпы іпжі онімнің орташа жылдыкөсімі 7,7 %-ды
кұраған.
Елге шетел инвестицияларынын келуі, үтымды макроэкономи
к а ^ саясаттьщ жүргізілуй елдін Дүниежүзілік Сауда Ұйымына (ДСҰ)
кіруіосьищай кәтижелерге кол жеткізуде манызды роль аткарады.
ндістан, Бразилия жэне баска да мемлекеттер кү'ш алуда.
ингапурга келер болсак, ол осыдан кырык жылдан астам уақыт
ҮРын тәуелсіздік алғаннан кейін жан басына шаккашм 200 доллардан
гемен жылдык табысы бар дүние жузіндегі оте кедей медшекет бодды.
үпнде Сингапурдың жан басына шаккандағы жылдык табысы 20
мын; доллардан асады. Матайзия 20 жыддың ішінде өмір сүру
Деңгешнің он ссе артуына қол жеткізді.
22.2.
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ
ИНДУСТРИАЛДЫҚ- ИННОВАЦИЯЛЫК МОДЕЛІ

Мемлекеттік әлеуметгік-экономикалык дамуының алдағы отыз
жылға арналған бағдарламасында болашақтағы Казахстан дамуынын
стратепшсы көрсетілген. Онда 2030 жьшға дейінгі Қазақстан
^сггублмкасыныц экон ом и калы к саясатыньщ негізгі жеті
°асылымдықгары анықталған.
Казакстан Республикасынын бұл бағдарламасынын басты
стратегиялық максаты - жоғары ивдустриалды дамуға код жеткізу
және Қазақст анпың дамушы елдерінің катарынан дамыған
»лустрна.ц(ьгк елдердің қатарына көшуін камтамасыз ету.
Қазақстан Республикасынын; «Қазакстан-2030» бағдарламасыңда
келестдегідей мәселе көтерілген: барлық мүмкіндіктерін лайдалана
°ілген мемлекетгің Азия жолбарыстары қол жеткізген табыстарға
Қол жеткізе алмауына себеп бар ма? Жок.
Енді тек осы мақсаттарға қол жеткізу жолдарын ғана тыктау
қажет.
Бірінішдсіі өтпелі экономикалык барлык сазазарда ғылым —
гсхникалық жетітіктерді ашу мен енгізу жолында ішкі жэне сырткы
мемлекет аралық кәсіпкерлік іс-өрекеттегі бизнестің барлык төрт
Деңгейін - шағын, орга ірі бизнесті және мемлекетпк кәсіпкерлік
қызметті қалыптастыру, әсіресе ынталандыру саясатьш жалғастыру.
Екіншіден, экономикада күрыльщдык салалык кайта күруды жүхгс
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лсыру. К азакстандаі ы зергіеу ш ід е р ліц айтуы никі кезінде жүзеге
асы р ы д ған и н л у с ф ііа л а н л ы р у ірі э к о н о м и ч н ы к п о т е н циялдьщ
к а іы н тасуы н а мүмкіндік берді.
О е ы ғ а н к а р а м а с т а н . экоп ом и каны ц тех н о л о гиялык.
күры ды м ы н дағы озгер н л ер іүрі ысынан алғанда. республикадағы
иіщустриаландыру ироцесі іс жүзінде аяюатмай калып отыр.
Экоіюмі -іканын гехі юлопіялык. күрылымыиың багасы төмсндегідеіі:
~ тех п о л о гп я л ы к б а з и с п ң У -ге ж у ы к болігін томен деңгейлі
лртта качған және аіғашкы м п ш и н а і ы к технология күрайды:
-- антоматганды ры дғаіі ж онс к еш ен л і — механикалапды ры лған
ондіріе гехнодогиялы қ базпстіц ' / : -ін күрайды;
к и б е р н и т и к а л ы к т е х н и к а мен а к п а р а т т ы к технология
іехнолоі и я л ы к базистіц елеусіз болігін ғана. кураііды.
С о н д ы к т а н да ғ а л ы м -э к о н о м и е т е р үсы и ған ы и д ай әлеуметтікэ к о і ю м п к а і ы к даму с тратегн ясы п ы н басты бағьггы казіргі ғылымит е хн п ка л ык р е в о л ю ц и я ж етістіктері нсі ізіпде и н д \ с ф и а л д ы к , ~
ак п а р атг ы к ж ү й ег е кош у болуы тпіс.
Индуетрпалдык. с а я с а т т ы жүзегс асырудын экономикалык
механизмі томендеғі экономикалык.стимулдарлы б а р ы н ш а колдана
оілуте неғізделуі тніс: жедел амортизация жоне ам орти зац и ял ы к
аударымдар, баж сачығы. дотация, несие ставкаіары, жеңілдікті сатык
салу. Сонымен катар, нндустрғкиідык саясатгы н п акты стимулдары

кажетті күрылымдык озгеріетердің мақсатына, терецдігіне жоне
ка р к ы н ы н а байланысты әркелкі колданылуы мүмкін.

Жапа ишусфиаъіык-инноващ-іядык кокім жолышағы келесі бағыт
Казакстан Республикасынын салачық қүрылымын кайта қүру.
22.3. ҚҮРЫЛЫМДЫҚҚАЙТА Қ¥РУ, ИНВЕСТИЦИЯ
БАСҚАРУ ЖАНА ИНДУСТРИАЛДЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ
К ү р ы л ы .м д ы қ қаііта қүру — К а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы н
оолаш актағы
экономикалы к
саясаты ны н
м аңы зды
басымдыл ы ктары н ы н бірі.
^И ндустриалды д ам ы ган елдерде. э к о н о м и к а н ы ң бәсеке
кабідеттілігініц күрделі мәс-елелерін шешуге ж э н е о л ар д ы н әлемдік
нарықтағы п озиц и ясы н нығайтуға мүмкіндікберетін, өнеркәсіп пен
а\ ыл ш аруашылығы а р а с ь ш д а т ү р а к ш п ропорция кдлыптаскандығы
ОСТҒІЛІ.

М ы сал ретінде. ж а т и ы ішкі ен ім ондірісіндегі ә р са л а н ы ц үлесі
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бойынша шідустріиілды ~ дамыпіи жэне дамипы е.щердегі салаяык
қүрылымныц нроиорцпяларын саилстырапык.
Иіідустриалды дамыган е.иер
Казакстанда
^
Өнеркәсіп
- 31%
Өш.ркәсі.1
—2%
Ауыл шаруашылығы

- 2С1

~ *

K

U

“ 2,4%

" rЬ~
- 57%
Қызмет корсету
~
/ с
Сараптамашьпардын айтуынша, Казакстан Респубдикасьіі№іЕЬ
мүнай садалық күрыдым онсркәсіптік дамыын ел. tp*
саяыстырғанда жетілмеген.
.
'/.
Болашакта ауыл шаруашьілығыньш өнеркәсіпке ара с
*
үлесінде камтахіасыз етілетіндей дамуы керек. Өнеркәсі
’ сон
еыйымды өпдірістіи үлесі айтарлыктай аргуы ти'<-_
‘сынын
акларатгыклехнологимнын үлесі аткаратын кызмет кор еіу ^ ШІІМНИІ
өсуін қамтамасыз ету кажет. Өнтксиі онсызбасеке ^ о ш ш іө н ш н щ
кеңейтілген үдайы ендірісін орі караіі дамьпумүмкш
■
^
Қазақетанның өгпелі -жономикасы ушш
Кореяның өнеркәеіпті күрылымдық кдйга қүру ° 1ІЬ ‘ Онтүстік
маңыіды. Ө н е р к о с п , вд,ы *ш «Ю *
кур Дын <Эктуст .
Кореялык. модеді боііынша сала басььмдыдыктары і >
колданылатыіщыгы белгілі.
яғниүлтгык.
Біріншіден, салалардың экономикалык по^
‘ а’ негізделген,
экономиканың салыстырмалы артыкшылык <.р
эксгюртты тез өсіру мүмкишікгері бағаланады.
сүраныс
Екіншіден, іш кі нарыктағы сала енімш е деген сүр
персгіективадары ескеріледі.
„ рғуолым ж оғары
Үшіншіден, алы нған саланын ддму ’ й с келуі керек.
индустриалды сатыдакы елдін жетіепктерііі ^
я импортынан
Тертіншіден. саланың дамуы шикізаг
мейлінше аз тәуелділікте жүзеге асырыдуы ткіс.
барынша
Бесіншідеи, 'елдік сауда балансы.шағы тапшылыкты
темеидету мүмкіндіктері бағаланады.
ггямуы каншалыкты
Алтыншыдан, б асы м ды лы кты саланык ^ ^ летт^ яғНи ол
деңгейде оңтайлы қосалқы эсер
‘ ардаҒьіөііДІРістіи
экономиканың баска секторларындағы нем
<‘
-ишхаганнан
тиімділігіне жағдай жасай ала ма? Аталған
жасауға кірісеДікейін іріктелген саланыңжедел дамуыньш
осЫ макеатгарға
Дүниежүзілік тәжірибе көрсеткендеи төм

деіен инвестиция ны ц көздері С кты мумкіи
банкгер мси, мемлекетгіц ішінара емес, голыкгай корғауға
кеіилдік оеруі негііінде халыктың жииағын тарту;
_ шикізат экспоргынан тусетіп табыс жоие удпык корды күру;
__ г,келеи 'КОііс noртфелдік шетел инвес іицияларыи тарту;
« п и ш ы и біріктіреті» біріккен коеінорывдар куру.
~ . ‘ *ь.лы карай Казақетанда осы стратепшлык міндеттерді
nnV- ■" УІШН,
МЛРД геңіе ч'^м-іекеттік инвестмциядан, 3,9 млрд
ш еіел HHHecrHiJllf|cbiHan, 1 млрд долл ар жеке инвестициядан
іүрақты капитал ж п л а к т а д д ы .

■ п т ' һ ) ^

7 Гіl a '1ia? cldH РеспУГ)ликаеы с т р а т е г и я л ы к д а м у ы н ы ң «Қазақстан-

Я „ ; , 1 0ЛЬиірЛаМасыида к е л е сідей э к о н о м и к а с а л а л а р ы
' і ы лы қтаР ы -<Іеп аталады: оты н-эн ергети ка, металлургия, азыкк т І, , 1, НДіріС1’ хіи,ы к ‘г ү ты н а ты н тау а р л ар , ө н д ір іс с а л а л ар ы және
г З Г аЦИ uC^ af ; ' pbl (б а й л а ” ь1С ж ә н е тем ір ж о л көлігі.)

■ r l J J

Гн гтді ■1-г-1ДеНГ - •' Ні«арбаевтын «Қазакстан-2030» жолдауында
kvhm
к^рсетілген: «о.щірістің инерциялык және ауыр жүкті
■ivi riiii'imr Н >!рдеи
^үмкін емес. Дүниежүзілік тәжірибе
онім'іегі V7 >г!Ь1ЛЬ1ҒЬ1’ ?няіруші онеркәсіп өнімішн жалгіы үлттык
әсіп р гр
НШҮ”ем.‘ азайь,п' керісшше, кайта өндіруші ондірістің,
сонымен Б I V * ЬІИЬІМЛЬ1’ жоғаРы косымша қүнды ондірістін,
негізлстгрн
-5г-МеТ көРсетУ салаларының үлесінің өсуіне
Саяслттг г^ь-Ш
Реттіл'ктіц кажетгілігі дәделденді.
аіітап^і
ы- құры; ІЫМЛЫК- кайта қүруды жүзеге асыруда
маш ізті Сп п ^ шже беРетін’ мемлекеттің кәсіпкердік инициативасы
кәсіпкеопікаТКарады' Б а к с т а м Республикасы Үкіметі
озгерістепге у ч ^І!Я аШ кІСЫН көтере отырып, б о л ы п жаткан
ірі отын-энергети^алі п<
БанкР()Т~™ к™ ц алдында түрған
үшін шетет мнкрг-гА - металлУРгилдык кәсіпорыңдарды керсету
Жаағыш тек т рларының тікелей инвестицияларын таратады.
Р е ^ « ы ^ н
Й КСН ° РНЬШ іске
Казакстан
табыс алуына жағдай жасайды
1Ш1ВДе
Ч“ РД долларға ЖуЫК
Юізак.стн'Реа^іубли^
Ресеймен жене баск і л і ппг
= ллер«н

маны нды басымдылыктарын,
зтешяльгқмүдцелерін ескере отырып,
мемлекетгері - ТМД
HbIfanry болып табылады.

22.4.
Ш

ЖШШН

Кеден ° " ™

қ ц п м ы к ш м Беларусь,

Қазақстан, Қырғызаан, Ресей және Тәжікстанньщ Мемлекеіаральік
кеңесінің отырысында жана халыкарадык үйым — еура.шядык
экономикалык кауымдастыш (ЕарАзЭС) күрылды. Кеден одағ ^
шеңберіндегі мемлекетаралык экономикалык катынлстар осышаі.
дәрежеге сырткы саудадағы тарифтік жэне сандык шекте^ Р
алынып тасталып, үшінші еддерге катысты жалпы сауда режммд
қалыптаса бастағанда код жеткізілді. Бүл катысушы еяд^р
айтарлықтай нәтиже әкедді, достастык елдерінін еьірткьі а ^
айналымындағы үлееі Казакстанда 37 % артык. Т әж ік сы н
дейін өсті.
Біртұгас экономикалык кеңестіктін инициаторыі * < ‘
болды. Осындай одақ күру идеясын Казакстан е ту J
Президенті 1994 жылы көтерген болатын. Қазірг
а
заңдардың бір-біріне жакын келуі және у н и ф и к * _ . . ^
экономиканыңқүрылымдыкқайтакүрылуыныңкелі
'
,„ ге
экономикалык өзара қарым-кдтынасгардың жаца л о т ^ ь і ^
асырылуда. Еуразиялык экономикалык қауымдасты
0Келеді,
«еуразиялық бестіктің*> халқы ұшін жағымды нә™ ^
саясат
өйткені қод қойылған күжатга ғыдым мен білім сал
пен заңының үйдесімдігі туралы арнайы бөшм аР _ өлеумеТтік
Сәйкесінше бүл одақтың барлык азаматгар
PJYt
стандартқа және оны пайдалану мүмкіндіпне ие
прЖИМ ЖӘне
Қазіргі кезде қауымдастыктың аРа^ “ | ^ “ 3 келіСш жасалуда
сыртқы шекаран ы нығайту боиынша біртү с
№1Нда
ЕурАзЭҚ (ЕврАзЭС) баска күрьшымдар^ен
болашақтағы саяси шешімнщ нәтижесі
ктяғы өкімдерінің
кауымдастыкка мүше елдердін дүниежүзшік
б і тұтас
бәсеке қабілетгілігін күшейтуге, инергетика ш а с ь ш д а ш р
саясатты жүзеге асыруға, инергетика инфра ҰР
фТ^к Және
яғни мүнай газ қүбырларын салып, Д^ Ь^!, Эксперггік багалау
тратаистік саясатты дамытуға жағдаи жас ид •
ындағы жүк
бойынша казірдің өзінде Еуропа ме”
Кауымдастыктын
айналымы 100 млн тоннаға жуык болы
Р_ та^ылады- Онын
жотары органы мемлекетаралык
стратеги ясы ны и
ком пентенциясы на интеграциянь ң
pj ^іреді. Онын
бағыттарынын және пеРспект™ асьШЫ^ „ я т п ь І, Сонымен катар,
орналасатын жері Алматы мен Москва
Беларусь» У*РаИна
жедел экономикалык осуге Казакстан,
^ Құрыльім туралы
арасындағы біртүтас экономикалык
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келісім жасайды. Бұл мемлекеттердің жалгіы экономикалык
потенциалы ТМД елдерінін жалпы экономикалык потенциалының
90%-ын күрайды.
КАТЕГОРИЯЛАР МЕН ТЕРМ ИНДЕР
Индустриалдык экономика, жана индустриатдык-инновациялык
мемлекет, экономикалык саясат, экономиканың бәсеке қабілетгілігі,
күрылымдык кайта күру, еуразиялық эконом икалы к одак,
еуразиялык экономикалык кауымдастык, бір түтас экономикалык
кеністік, еуразиялык, беетік онеркәсіп пен ауыл шаруашылығы
арасындағы пропорция.
САБАҚТЫҢ ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ ЖОСПАРЫ
1. Қазакстан Республикасының болашақтағы экономикалык
ламуының стратегиясы.
2. Жаңа индустриатдык-инновациялық мемлекет және оны құру
жолдары.
3. Сыртқы экономикалык байланыстар стратегиясы.
МӘНЖАЗБА МЕН БАЯНДАМА ТАҚЫРЫПТАРЫ
1. Қазақстан дамуының стратегиялы қ мақсаттары мен
концептуатдык моделі.
2. Еуроазиялык экономикалык интеграция жэне оның маңызы.
ӘҢГІМЕ ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҮРАҚТАР
1. Экономикалык саясат жэне экономикалы к стратегия
ұғымдарын сіз калай түсінесіз?
2. XXI ғасырдағы Қ азақстан Республикасы әлеуметтікэкономикалык дамуы стратегиясының мәні неде?
3. Казакстан Республикасының болашақтағы экономикалык
дамуы стратегиясының мәні неде?
4. Сіз экономикадағы күрылымдық қайта күруды қалай түсінесіз?
Индустриаідык дамыған мемлекетке қандай салалар алдынғы
ка гарда болуы керек?
5. Жаңа индустриалды-инновациалдық мемлекеттік күрУ^3
кажетті кандай инвестиция көздері сізге белгілі?

БЕСІНШІ БӨЛІМ. НАРЫКТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫН
___________________ТЕОРИЯ ЛАРЫ__________ ______ _
ЖИЫРМА ҮШ ІНШ І ТАРАУ. ^ І Р Г І НАРЬІҚ
ТЕОРИЯЛАРЫ Ж ЭН Е ОНЫ Н ДАМУ ТАРИХЫ
23.1. ЭКОНОМИКАЛЫК ТЕО РИ ЯНЫ Ң
МЕКТЕБІНДЕГІ НАРЫ К М ӘСЕЛЕЛ
ЗЕРТТЕУДЕП НАРЫ К ТУРАЛЫ ТЕОРИЯЛАР

Нарық катынастарынын зерттеуін 3 KOHOM11KcUIblli ^ ^ lQiraH-классикалық мектебі өкілдерінін еңбегінен іздегенімі
к
Адам Смит мен Давид Рикардо жатады. Адам Смит нарыктык
экономикаға барынша еркіндік беру кажет деп есепте ■
g3aJI
«laissez faire» — «өзінше жүре берсін» саясатын жүр^ тепе_тендік

Нарықтың өзі үлы үйлестіруші саи алм і^ Нагшкть^^ {табыска)
жай адам эгоизмінің непзшде жүзеге ^ а а
0 ЙьШШа, адам
мүдделі және еркін бәсекенін болуы. А.Смиттн
нәрсеге
нарьщта оз пайдасын көздей отырып, <<ка"®Р ө інін Мүддесіп
көрінбейтін қол арқылы максатка бағыпал
'
й w і Ерюн
кездей отырып, қоғам мүддесіне жиірек кызме
либерализм
нарыкқа бар ниетінің артуыныи аРкас^ ™ а ‘ ен латЫн сөзі) .2
мектебінің көрнекті идеологы болды (Uberabs- р
—маселесін

К. Маркс экономикалык теорияда, наРыкТ^
е^ аруашьілык
үш деңгейде қараған: микродеңгей-көп Сс
жоғарғы, көп
деңгейін және қоғамдык шаруашылык ^
факторлы, үдайы еңдіріс дәрежесінія
томЫНДа нарыктык
Мысалы, К. Маркс «Капиталдын» ек1
рлі аясындағы
тепе-тендіктің жалпы схемасын э к о н ш ш ^
катысты
өндіріс пен қорланудын өзара баилзиысты
қарастырған. К. Маркс схемасында
.
’ад-жабдығынын
өндірістің екі бөлімшесі талданады (1"
Р
-0:са және өзара
үдайы өндірісі, ІІ-түтыну заттарынын ҮДа
айырбастьщ болуы карастырылады.
~
- й^мтгтва народа М - 1962.
— ------------ ----------------—
'Смит А. Исследование о природе и при шных
^
ЭкоНОмика
324 еТКлунд Клас эффективная экономика. Шведская мод
1991, 74 бет.
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Жай жопе үлғаймалы үдайы оидіріс заидары айкындалады және
ж и ы н ты к к о ; амлык. онімнің өткерілу шарты корсетілген. Жиынтык
қоғамдык оні.мііііц өткерілуі І-ші мен ІІ-ш і бөлімш елердін
арасынлагы ж о н е ор бөлімшеніа е з ндіндегі пропорциясының
сақталкінында ғана жүзеге асу мүмкіндігін К. Маркс үлғаймалы
үдаііы онліріс схемасында корсеткен. Осы пропорциясының бүзылуы
ортүрлі өн л ір іс саласының өзара байланысының бүзылуына әкеліп,
артық өндіру дағдарысын тудырады.
Іч. Марстын үлғаймалы үдайы ендіріс схемасындағы жалпы
нарыкгықтепе-тендік швейцар экономисі Леон Вальрас (1834-1910
жжл осы тектес теориясына дөп келеді. Итальия экономистрі
В;ільфредо Парето (1848-1923 жж.) мен Энрико Бароне (1859-1924
жж.) сияю ьі замандастары дер кезінде ол теорияны бағаламады.
Шыныи айтеак, жалпы теие-тендікті талдау шаруашылыкты
жосиарлы жүргізу теориясының салларын жасады.1 Нарык мәселесін
В.И. j 1е н и11 оз ецбектерінде ерекше мәң береді. «Нарык туралы
ощімелеу». 1893 жылы жоне «Капитализмнің Россияда дамуы»
(ішіндегі шагьпI айдары «Ірі өнеркәсіп үшін ішкі нарыктың күрылу
процесі») і 899 жылы шыкан жүмыстары дәлел бола алады. Бүл
енбектерінде В.И. Ленин нарыктың мәнін, оның тууы мен
дамуыныц экономикалык салдарын, сондай-ақ оның үйымдык,
бірлестіршу мен ынталандыру кызметгерін ашатүскен. Нарыктык
катынастардың әсерінен түйыкталған, локальды, шектелген
жерплікті нарыктар бүзьитып, интернационалды нарық қалыптасады.
В.И. Лениннін пайындауынша, бүл процесс тауар ондірісі даму
процесін байкаты п кана коймай, соны мен қатар жалпы
экономикалык професті көрсетеді,
Рессейде 1921 жылы жана экономнкалық саясаттьщ (ЖЭС) енуіне
байланысгы В.И. Лениннің «Азық-түлік салығы жайлы» еңбегі
шыкты. Онда үсак жэне орта жеке кәсіпорынға сүйене отырып,
еркін нарыкгык катынастарды колдану кажеттілігі көтерілген және
сркін нарықгы гүсінуді айткан. В.И. Лениннің есептеуінше,
ьарыкгын үйымдасу мен бірлесу кабілеттілігі — экономиканын
оасіы фундаменті, себебі одан мемлекетпк өкімет барынша сүйеу
табаты.

МысчіГ*'!04 1'13 ? *бет В" П ев,иер Я‘А’ Саяси экономика, жаңару жолдары. М.,

к
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23.2. НАРЫК ДАМУЫНЫН, КАЗІРГІ
ЭКОНОМИКАЛЫК ТЕОРИЯЛАРЫ
Батые мемлекеттері шаруашылык саласындағы
анықтайтын, қазіргі әртүрлі экономикалык теория мен мекге р
шартты түрде екі бағытын бөліп қарауға болады: Ьіреулсрі
сұранымды ынталандыруды жактаса, екіншілері
үсыны
Бірінші бағыттың негізін калаушы ағылшын
Дж.М.Кейнс болып табылады. Онын басты еңбе_п *
қамту, пайыз бен ақшаның жалпы теориясы» (19 ) Д
‘
~
Нарықжағдайындасұранымыньщ ынталандыру ка л о т
‘Ы7ІЬ1К
жүмысыздықтан қүгқарады деген түжырымға келдь ¥
•
деңгейін мемлекеттік реттеу жүйесіне көшіру Дж. ^ „
жасаған негізгі кағидасы. Батыста ХХ-шы ғасырды
жылынан 80-ші жылына дейін «кейнстіліктің» әсерін
реттеу жүйесі жүзеге асты. Дж.М.Кейнстщ і ^ с а р т а ^ д а Франщз
«дирижистерін де» жаткызамыз. Олардын оиынша,
сенімін
озін өзі реттеуі» автоматты түрде жүзеге асатын
жоғалтқан Олардың басты жоспарлайтьш нәрсеа *т і^ а л д а у
(макроанализ) болды. Экономиканың негізін ж
жиынтык
құраған: мысалы, үлтык табыс, қорлану мен т ү г _ У ,•
т б
қоғам ды қ, сүран ы м м ен үсы ны м мәселеЛ
номИСтер
Экономиканын тиімді дамуын бұл бағьіттағь’
жүйесі
мемлекеггік реттеумен байланыстырады. Мемлек
сураНым
аркылы паііцаның кептеген багігі»
ы:
мен толы қ ж үмы сты лы қты камтамасы
у
орьЩдарЫ
экономикада мешіекеггік сектор үлғяады, к о с ы м ш а ^ ы с р
дайындалады, а з а м а п ч щ ы а я е у м т і к к ^ Ч ^ ^ іске
жәрдем ақы, білім мен денсаулык сактауғ
р
0ЙыНша,
асады. Осы бағытты қолдайты н э коном “ ^ е^ ”
күшке
экономиканың дамуына мемлекет басты ^
ыбаяулайаы.
айналып, оның көмегімен нарыктын келен
экономикалык
ХХ-шы ғасырдың жетпісінші жылдарьі
- • д смиттін
дағдарыс пен кәсіпкерліктің белсенділіктш
^ Келді- Осы
мемлекеттік реттеудің тиімсіздігі идеясь'
‘ яа дана бағьгггар
жағдайлардың толқынымен экономикалык теор
ынталандырУ
туа бастады. Осы бағыггағы экономистер үсьшы
даЫ бесеке
вдеясын тілге тиек етті. Олардын ойынша, н р
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. . 1 Де ОС->Л1 оалаисіанДьіру камтамасыз етіледі немесе сұраным
n m ilr .WHbR1 арась|,,да тегте-тендік қалыгпасады. Мемлекеттің
«нм ш ^ -И есек еіе ДҮРЫС жағдаіі жасаумен шектелуі қажет. Бүл
,
' ССИКальіІЧ'> немс(-’е «неолибералдық» бағыттың көздегені
?“
НДІруГе пайдаға а:|Ы К всімін төмендету аркылы және
і гнтот,оЖаИДаГлЫИДа ж еке к ә с іпкерлікті кушейтіп, үсынымды
'рнтгкігт ДЫру'
чілске і жұмыспен камтамасыз ету идеясынан бас
; ! еумегп к ^
В Д барынша қыскартады. Әлеуметгік
к е п і ° Р лаР сақт‘иіІ,ІП' тегін кызмет көрсету сиякты әлеуметгік
ж у\ім рт.Ж0ИЬШЫП’ к ә с і п о Ры н акцияларына иелікжасау аркылы
сияісткг.'ЛаРЛЫ кәсС,ПКерлІККе таР1-У- баскаруғақатыстыружәнесол
әнпіпіг гтр1 КӨІСре
Т'ИІЛЫ- С>лаРДЬщ қолдауынша, жеке кәсіпкерлік
Уп іні и л , Н коғамдьік әл_ауқаттың қаркынды өсуіне алып келеді.
негізін қ'шады1Та,іаНДЬ1^ теоРиясы Ре йганомика мен тетчеризмнін

М и №0 ° ^ і
'1 ^е ,ПЛІ 0K|ruepine американэкономисі Людвиг
Фридмен П 9 П
^ икаго мектебінің экономисі Милтон
(1 899- 10^4 w
Германияда — Фредрих Август фон Хайекті
экономии» и..
Жат^ызамыз. Чикаго мектебі насихаттап жүрген
«монетаоизмл|'1Ка ^ е° Р «ЯНЬЩ казіргі варианты нан осы бағытка
ошағы 'ікіні та итуғ олады- Экономика түраксыздығының басты
бүзы лған у л я й ЫНДа жатьір ж әне оны реттеудің мәнісі шамалап
«Монетапизмніы 1 ®ндіріс ^ и к л ы н ж ою да б олы п табылады.
С 2
Г Г
ТЫ стРате™ ^ ы - эконом икалы к өсудін
бюджетген экпнг,7 ИІМДіЛИ ІН Қальш ына келтіруді, мемлекеттік
Негізгі екі f
n
ЫнталандыРУ салымын алмайжүзеге асыру.
бағыттапдын m
ЫН іште^ диФФеренциацияланудьщ өрбуі осы
тенденцияның
т у д ьф а д ы ' Осы

Самуэльсонньш(1915жКЛТнеокла9МеРИКаН экономисі Пол AffrofflI
табылады. Н еою пгги^тп неоклассикалық синтез» теориясы больш
«еркін б ә с е к е л ^ ,
К СИНТез теориясынын түсіндіруінше,
ресурстар түгедцейигго^ме^іМЬм ПеН ТОЛық камтылмайды және
дағдарысты, жүмыссыздықта б о м ш м г і Ғ * ЭКОНОМИКаГӘ ар:масуЫ
камтамасыз етуі кажет Алайл , ^
' <<ТОЛЬІҚжүмыстылыкты»
болунн калайды.
босекелестіктін
араласуьімен - нәтижесінггр
‘!
не мемлекетпк түрлершін
еңбекпен камту» жағдайышіа
па{« а 6o^ bI- <<Таза
вніш ш ік.теориясы ндабадңтглЛ ” ; ПаИДалылық>> және <<шект1
к^ассикалық принциптер езінін

«занды күшіне» ие болып. ол П. Самуэльсонда негізгі к ү н мен
табысты үйлестірудің теориясы ретінде кзрастырылған. аРь
коньюктура түрғысынан қарастыра отырып. Пол амУэльс
баштгағы экономист өкілдерінін, үсынысын колданған.
неоклассикалык синтез теориясы ерекше жаңалыккд жатпаидьі ^ ^^
ол екі бағыттың негізгі принциптерін эклептикалык к
туындап, экономиканы мемлекетпк реттеу теориясынын ас
роль атқаратындығын көрсетеді.
.
П. Самуэльсон өзінің «неоклассикалык
экономисі Д ж о н К е н н е т Г э л б р е й т т ің (1 9 0

. „ егізгі

*■

•)

түжырымдамаларын қоскан. Дж . Гэлбрейт ғылыми
взаоа
революцияға жэне экономиканы реттеудін турлері - үкі
.
үзақ мерзімді келісіміне, ірі корнорция мен кәсіподақтың
^
ерекше мән берген. Бүл үсыны старды ң басты максаты
лланы п
бақылауды күшейтіп, әлеуметтік епті тәсілін кеңіре
әлеуметтік қақтығыстарды бәсеңдету.
ескеое
Экономиканы нары қты к ретгеудін өлемдік тәяарибесш ескер

отырып, оны бізге түсінбей кешіруге болмакш. Казахстан
Республикасы ушін өзінің ултгык нарығын к^РУ а .
меңгеру
оны реггеудін Л д * жене шетелд*
0"
қажет. Аралас әлеуметгік-бағытгалған нарь к
я^яматгарға
көшуді тезірек жүзеге асыру. Ондай экономика аР
jn
кәсіпкерлік пен кабілетін еркін жузеге асыруды камтамасыз
кедейлеу топтар мен тұрғындарды корғауы керек.
23.3. ЭТАТИСТИКАЛЫҚ (МЕМЛ
ӘЛЕУМЕТТІК-БАҒЫТГАЛҒАН НАРЬІКТЬ
ЭКОНОМИКАҒА КӨШУ
Теория мен тәжірбие көрсеткендеи нарь‘к™ ^ у ^ Н>° - И<!^оковый»),
мүмкін болатын үш варианты бар: жедел («
элементтілік, екі секторлык.
.
^опінгенмен',
Н ары ққа енудің бхрінші жедел ү л п с ітар . белероНьінонай
Польша Ресей, Венгрия мен Қазакстандағь
р
ш
еместігін байқагғы. Тіпті жаксы жаадаи кальштаскан
’Российская программа «500 дней» и *ПР Д М£ р Й и І С ь й о м КазССР
Казахской ССР и переход к рынку», утвержденная Верх
6 декабря 1990 г.

295

өзінде (мысалы, Лолыцада) бүл процесс жылдарға созылды.1
лементтілі үлгіде нарыклын калыптасүы жайлап, қалыпты
(оіркелкі) жағдайда жүзеге асады.^
сект°рлық улгіде нарыктық сектордьщ қалыптасуы жоспарлы
- Г сақта^ ° тырып жайлацжүргізіледі. Белгіліуақыт ағымында
омикада «нарықты» жэне «жоспарлы» секторлар өмір сүреді.
і/
КОн°миканың жалны екі секторлык идеясын венгр экономисі Янош
^ рнаи «Экономикалык реформа туралы кызбалы памфлет» (1989
ж.) кітабында үсынған.'

Экономиканы реформалаудың екі секторлық моделін Қытай
оірнеше дәуірге бөлігт колдануда:
жылдар (көсіпорын экономикалык кызметін
1 - 19X5-Гоя7 еГеН экспеРименттеРініҢ басталуы);
реформтлчр)ЖЫЛДар ^қала мен аУылдағы жан-жакты
пегһппм j 8 ЖЬ|ддан бастап барлык өмір саласындағы экономикалык
pt-срорманың терендеуі мен үлғаюы.
н-ші Г
~
' Қ реф°РманыН нэтиж сің де Қытайда жоспар мен
көзктпчг к-ӨЗара 1с_әРекетін экономикада жаңаша коддану туралы
козқарас калыптасты.
өнім^улрҢ11^ жошлрды нс, ГІ1е алып атқарғандағы өндфілген жалпы
жоспчппы Ь!СкаРь т ’ 16,2% қүраған; үсынылған (бағытталған)
қыскаоғтн
ПГе 'Ша 0ТЫрь,п' өндірілген өнім көлемі 42,8%
көтерілген'' ' нарыктьщ реттеу кезіндегі ондірістің үлесі 40%

оPuіVi

m'.uT''° Ш' Ң '(Л!'аюьі’ экономикадағы баланстанбаудьщ

Гіет.

Мифы о программах - ж. Экономические науки №4, 1991, 37

'

"Основные направления сп б и ч

рыночной экономике» бывшего V n
v,i,c

Г'

Экономические иауки№ 4*' 1996

,Изации

народного хозяйства и перехода к
1 За" ^ассМотРенные Верховным Советом в

Ь псрсхода к рыночной экономике. -

' Э коном ические науки № 8 .' 1990 44

■45 бет.

Қытайда экономикалык реформаны жүргізуде мемдскь і пн ,дгь
өте сұбелі. Ол діңгекті салалар мен мемлекетгік кәеі\sopы
тікелей басқарып, м ақсатш бағытта баға мен габыс щ ны -. іы.ь.к.
демографиялык және аймактык саясатты ж үрп іи
сыипаттағы жоспарды дамытып емірге ендірді.
Қытайдағы экономикалык реформанын жеиісі айкын корплл^Экономикалык өсудің каркыны орташа әлемдік дещеіід^н юрі е<~с
артып отыр. Кытай бүгінде әлемдік лидер дәрежесінен көріһ,де.
Нарыққа етудің соңғы екі варианты Казаке ган Рсепүаінкдсы
Президентінің Н .Ә .Н азарбаевты н бағдарламасында каралыгі.
еңбегінде баяндалған.1 Бағдарламада тез әрі бір мезплде
саланың рынокка өту ( « ш о к т ы қ теория») тәеілі қүпталмаи, ^ саядарлар туған кезде байыппеи өту курсы мақүлданған.^ ..оса >■>
мен салалардың шаруашылык кызметтінде мёмлсксг ьк r« v.
ретгеу элементін реформа комбесінде сақтай огырып, ^ ас
қатаң, орталықтанған жүйесін нарыктык катынастарм^н а « j .
кезделген. Аралас әлеуметгік-бағытталған нарыкдъік. эконо\
.
1
қалыптасуы стратегиялық мақсат ретіндс қаралып. ол^ с ' ■
әртүрлерімен (жекежәне мелекетгік) ымыраласуы жә
‘
^
өрекеттібәсекелестікке негізделеді. Стартегиялык ма* *
мек:
жылдың ішінде негізгі үш кезенге белу аркылы колт
_ндыру
алғашқы үш жылыңца (1992-1995 жж.) экономи <
< бөлігін
межеленхш, түтыну нарығьш қалпына келтіріп, менші * ■ жьівдй
мемлекет иелігінен алу кезделген; мүнан кешнг 7 - 1 0 » ы ^
(шамамен 1996-2005 жж. арасында) эко” оМИМ\1“ \ , яы даМыту.
бағытын жоюда ірі қадам жасау және инфракүрь !
racTWpv;
оған коса дамыған тауар, капитал, еңбеКіНар“ *“ Нр^ша КОсылып,
онан со ң 5-7 жылда ж аңа индустриалды елдер

« ‘

экономиканьщ ашық түрін карқынды екпінмен да\
КАТЕГОРИЯЛАР М ЕН ТЕРМ ИНДЕР

А. Смиттің «көрінбейтін колы»,
/Ішрижистер».
үсьшымды ынталандыру, «либерализм», «
Г1.^еп.і<іьдық'\ нсокмас«неолиберализм», классикалык мектеп, «ней
<^ <<тетЧершМ'>сикалық бағытгар, баластанған орбу, «реиюн
----------------------—-------------- >кчіыптпсуы МСІІ
1 Назарбаев

Н.Ә.

Казакстакньш

егсменді мемлекег р а іі№

дамуьшың стратегиясы. Алматы, 1992 ж.
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^монетаризм». м ем лекеттік эк о н о м и к а, аралас әлеуметтікЗльыггалғпн экономикой отудіц удгілері: жедел («шоктык»),
злементтілік, ек і с е к т о р л ы к .
САБАКТЫҢ Ү ЛП РЕ Т ІН Д Е П Ж О СП А РЫ
1. Э кономикалык теория классикалы к мектебі окілдерінін
еңбектеріндегі нарык моселесі.
2. Маркстік экономикалык. теориядағы нарык теориясынын
лдмуы.
Б агы с ел д ер і м е к т е б ін д е г і н а р ы қ т ы қ т е о р и я л а р :
«нсо.шоерализм», «кейнстілік», «радикализм».
4. Эілш спктек (нарьгктык емес) арадас олеумегпк- бағытталғян
иарық экономикаға кошу.

МӘНЖАЗБА МЕН БАЯНДАМА ТАҚЫРЫПТАРЫ
КНарык дамуының казіргі экономикалык теориялары.
>\ытайдаі:ы экономикалык реформалар.
- ' ''^ ‘1зақстан ^ еоіубликасындағы экономиканы түрақтандыру
оаі дарламасы және нарыққа көшу.

ӘҢГІМЕ ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР
1.
Экономикалык теорияның классикалық мектеп өкілдері
иарықтык катынастар мәніне кандай козқараста болды?
V Т : еинст’ЬІ те°риясы: оның мазмүнының мәні неде?
м/ч ■■
нары кгақ экономика теориясының (радикализм) мәні
жайлы не бшесп? Оның негізш қаяаушыларды атаңыз.
4. Аралас экономика: оны Сіз калай түсінесіз?
р
сірь,кка ӨТУДІН ертурлі үлгілерін ашып айтыңыз. Қазакстан
іл п .п н ™ аСЫ Мен ™ Д еллеРінде н ар ы к к а өтудің қандай
нарилнтгары колданылалы?

Ж И Ы РМ А ТӨ РТ ІН Ш І ТАРАУ. НАРЫ ҚТЫ Ң
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАЗМҰНЫ
24.1. ЭКОНОМИКАНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ
НАРЫКТЫК СИПАТЫ
«М енш ік теори ясы мен эко н о м и кал ы к жүйе моделдері»
тақырыбында адамның коғамда өмір сүру тарихында экономиканы
үйымдастырудың үш моделі калыптаскандығын айтканоыз. Олар.
а) жоспарлы-нускаулы; о) нарыктык; б) аралас оачып келеді. оспарлы
нүсқаулы экономика жағдайында шаруашылыкты үйымдастырудын
әкімшілдік-әміршілдік механизмі өндіруші үстемдігіне негізделген.
Мүндай жағдайда нарыктык инструмент кажет емес, Тауар өндіруш
мен түгынушылардың арасындағы шаруашылык байланысы орт с ь
орган арқылы жоспардын кемегімен жүзеге асады. Әміршілщк мадаіьде
барлығы ертерек есептелініп, бар позиция бойынша алдын ала
жасалады. Орталыкгьщ жоспарлаушы органдары нұскау түрде тө^'
үйымға нені өндіруді және кімге, кандай бағамен ендіруді ань
береді. Мүвдай модельдін негізгі приниипі: «Колымыздан н'
’
соны әндіреміз; кодда не бар, соны алыңыз». Орталықтан
_
кор б ой ы н ш а м атер и алд ы к ресурстарды жоспарлы
экономиканың осындай моделінщ негізі болып табылады.
Шаруашылыкты осындай модельмен үйымдастырудын Ьірн
'

олқылығы бар:
.
- біріншіден, барлык шаруашылык мәселелерш
бюрократгық инстанция арқылы шешу. Олардын келіс ,
уақыт кетіп, сод кезде жағдай мүлде өзгеріл, мәселені

'
*

‘

Іггяғы
кеп
мумкін

болмай калуы немесе дүрыс шешім кабылданбаиды,
ғылым
- еюншіден, жоспарлы түгьшу және өншге б ек т л ген I5 ®
мен техниканың жетістігін ендіруге. өндіріс шығь
мен ресурсты үнемдеуге жағдай жасай алмайды,
хар мен
- үшіншіден, тауар өндірушшердін
өнімнен алшақгауы қоғамдық ендіріс тиімдшіпнін, ‘
карқыны мен даму деңгейінін қүлдырауына алып к
ашыльІкТЫ
Нарықтык модельге негізделген эконо
мен еНДірушілер
\№щцасп»фудьібьілайжүзегеасьірда:жекетүть У
бастЫ үш
нарык арқылы өзара ю-ерекет
эк ш о м и м я а,ы О
мәселені шешуді максат етеді. Оларға: нені, кгшаи жәнс
жүзеге асыру қажетгілігін жаткызамыз.
,ль[ өз дегеиін
Нені отіру? Тұгьшушы кезкеягсн тауаряытандауаркыль.
ж

а с а п
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л yoi по u, Liср с:ітыи алушы белгілі тауартурін көптеу алатын болса,
пила ('л rayapta бала өседі. Мүндай механизмнің калыптасуы
імикалык тортіпке шакырыгі. бірак ретсіздікке жүгінеанархияға
'і-ол i'tpM:..'!! !!. Нарыктык. шаруашылык механизімінің іс әрекеті
аг.ллмдщ-і а шаг алып: тауарға сұраным өссе, баға көтеріледіжөне
та> ар ■" іару:ш онліріс колемін үлғайтады. Кейде кері құбылыс болуы
ООДС! і МүМКІИ.
Ка.іай оиліру? Тауар өндірушінің өзара бәсекелестігімен
апыкталллы. Ьаға босекелестігін жеңіп, белгілі п а й д а алу үшін тауар
•!і ап;\ һліпы біргапа сокпағы бар - арзан әрі сапалы онімді шығару.
М\ млаі! онім канлай тауар ендірушіде болмақ?Әрине, ондірісте ҒТП
>:ісментш ксі і кі>лда! і ү д ы үйымдастырған, ресурсты үнемдеген, білікп
к’!, ip. іары бар гауар ондірушілер болады. Нарық өндіріске ҒТП-ті
епдіриі. іутыпуіпыға баға мсн сапасы көңілінен шығатын өнімді
■
.мыіаруга оидірісті барынша итермелейді.
Кімге оидіру? Бүл кубылыс сүраны м мен ұсыны мны н
аракатьшаеымен байланыстырылып түсіндіріледі. Нарыкты
!уі !>іі (ушьіііьін. сапы мсн қүрылымы, оныңтабыс деңгейі және т.б.
параметрлер аркылы тамырын басып, біліп отыру керек.
Нарыктык модель кезіііде экономиканы кім баскарды? Экономиканы
іүіычушы сураным меі! техникалық прогрессдеңгейініңдамуьш ретгеу
аркылы р ы н о к ты к механизм баскарады. Осы үш мәселе «неніондіру
керек>'. «Кддай аидіру керек», «Кімге өндірілуі керек» экономикалык
жүйенін денгеп болып табылады, біраколарды шешу ә р т ү р л і жолмен
жузеге асалы.
Нарығы дамыган елдер ғдлымдарыньщ найымдауынша, «таза күйіңде»
экономиканы уйымласгырудың әміршілдік әрі нарыктык моделі ешқашан
оолмайды. Олардың айтуынша, нарыктық экономикасы дамыған
с. ыерле аралас модель кызмет жасайды. Сондықтанда онда жеке және
коі-амлык институттар экономикалык бакылауды жүзеге асырадьі:
жеке жүііе оаскаіарғ а багікатпай нарыктык механизмді бағыттаушы,
=jkiміпі.ідік ретгеу мен салықты ынталандыру арқылы қоғамдык
ішстптуітар ниетгерін жүзеге асырады.
Нарык. — коғамдық түтыну мен ондірісті келістірудің тиімді
чсхаіin >мі. Сондықтанда ол әлемдік оркениетгің бастыжетістігі болып
ыбылып. аіамзаі ойының математика, гендікинженерия, электроника
енякты жаңалыктарымен салыстыруға болады.
< I an і ажайьш» неміс экономикасының авторы, профессор Людвиг
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Эрхард «Барша жанға әлаукаттылык» (1956 ж.) енбепнде былай деген.
«Нарықтық шаруашылыктыц кез-келген жоспарлы шаруашылыктан
артыкшылығы сол, нарыктык шаруашылыкта кунде, сағат саиын
икемделу процесі жүрді. Ол үлттык өнім мен үлттык табыстың, сүраным
мен үсынымыныц аракатынасын дүрыс жолға койып, тепе-тещикке
келтіреді».
Алайда, нарықтық механизм идеалды емес. Оның да келенсіз
жақтары баршылық: әлеуметгік жіктелу, дәрменсіздерге каталдығы,
әсіресе банкрот болғандарға, жүмыссыздыктың болуы. ұл келе
сіздіктері оның жетістігімен комкеріліп отырады. Қоғам нарыкты
қатынастардың келеңсіз салдарын амортизациялауды үирегііп, огі
бағаны ретгеу, салык жүйесі негізіңде табысты кайта бөлудш үле
дің көмегімен іске асырады. Сондай-ақ бюджетгік каржыландырудьі
арқасында жүмыскерлердің біліктілігін артырып, *YNU,!CCbn/Kipra
жәрдемакы
ятт^метгік камсыздандыружүиесш калыпта ^у __ •
Нарық күрделі экономикалык категория иола
емес. Ол белгілі жэне накты алеуметпк-экономикалык ж ғ
сүреді жэне көптеген факторларға тәуелді:
а) меншік түрлерінін коп болуы;
ә) нарықтағы шаруашылык субъекшіерінін коиылатын
жауапкершілікке сай болып, тәуелсіз әрі оз-озінше б° лу“ ’
. . (яз
б) тауар өндірушілер мен сауда делдалдарынын әс
дегеңце 5-7 бәсекелес);
в) белгісіз нарыкка онім шығару;
г) онімге бағаны контрагенггердін кою күкыктығы,
д) керекті инфрақүрылымнын, болуы.
24.2. НАРЫҚТЫҢ МӘНІ, ҚЫЗМ ЕТІМ ЕН Қ і М Л Ь І М ^
НАРЫҚ - ТАУАРЛЫ-АҚША ҚАТЫНАСЫНЫҢ ТҮР

В.И. Ленин нарык мәселесіне ерекше мән
q hwh
ғасырдың 90-шы жылдарында көптеген еңбе р „ апитәлизМнін
ішінде «Нарық жайлы әңгімелесу» рефераты жә
гі айдары
Россияда дамуы» ғылыми еңбегш айтуға б о л а д (
енбек«Әрі енеркәсіп үшін ішкі нарыктьш күрылу пр
«Нарык»
теріңде В.И. Ленин нарыктын мәні мен ролі ж‘
.б
үғымынан
үғымын —Лениннің айтуынша —қоғамдык е
алшақ карауға болмайды».1
1 Ленин В.И. Ш ығармалар толык жинағы, 1 тоМ-
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В.И. Лениннін ойыиша, жергілікгі түііықтшіған нарыктар мен
ХІХ-шы ғасырдың аяш нда бүкіл Ресейде ішкі нарыктың болмауы
жергілікті түрғындардың экономикалык артта қалуының негізі
болды.1
Дерективті-үлестіру жүйесін баскару кезінде нарык мәселесін
ғылыми зерттеудің кажеттілігі болмады. Әміршілдік-бюрократгық
жүйенің и ди ол оги ял ы қ н үскауы ны ң қүрсауы нда болған
экономикалык. ғылым, коптеген жылдары нарықтың мәні, ролі,
орынына догматикалық көзқарас бүрынғы Одак экономикалык
жүйесінде басым болды.
Нарыкгык теория мен практикадағы мәнінін зор екендігіне
карамастан таяу шетел мен Қазақстан Республикасы ғалымікономисгерінің нарык жайлы пікір біркелкі емес. Бірнеше
анықгамаларды келтіріп корейік.
«Нарык — белгілі жүйе әрі айырбас нәтижесі мен жағдайына
немесе ондіріс факторына қарай ендірістік катынастарды кыскарту,
шаруашылык субъектілерін байланыстырушы үйым».2
« арык і ауар айырбасының аясы, сатушы мен сатып алушылар
лрасындағы оелгілі экономикалык катынастар жүйесініц
сипаттамасы».^
< Нарык сатушы мен сатып алушы арасындағы тауарды откеру
жаилы катынастар жүйесін корсетеді».4
Осы козқарастын әрқайсында жеткілікті аргумент келтірілген
және нарықтык катынастардың объективті нақтылығын көрсетеді,
^ірақ мәселенің тек бір жағын ашады. Осы анықтамалардағы ортак,
кір. нарықты өндірістің емес, айырбас саласының категориясы
ретінде карап, нарықтык катьшастырдың субъектісіне сатушы, сатып
лушы және түтынушылар жаткызылады. Тауар қатынасыньщ
‘ ‘ШҒсШ
мен саудадеддалыньщ болған кезіндегі оның нәрсе,
с шы мен сатып алушы нарыкш қ қатынаста мүдце әртүрлі субъекті
™ ылады- Белгілі жағдайдың бірі тауар — ақша, нарык
ыстары сату сатып алу аспектісімен ғана ш е к т е л м е й д іK w m n f ' n ' І ? ЛЬГК шығаРм;,лаР жинағы , 3 -т ом , 383 бет.

Noi. 490. І43 бет
М.. Экономика, ^996 *

R соииалистическ:ои экономике» — Каржы экономика,
2

4

*

производства и рыночные отношения» -

іҮ з ш м Г и я " - ' МРЬИ™.' мГуРТ992И7РГбВ
етТИе ' П°Д' Р6Д' Дунаева ЭП"
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Бастау айырбас пен айналыс аясының қатынасынан астал м аи д ,
ол ендірістік қатынастан басталады жэне ошмсол жерде өндір
,
экономикалык бапланыстар туындайды. Сөйтіп өндіршген ®
кай кезде тауар болып, кандай накты түрде тауарлы
катынасы болатындығы айкындадады.
Нарык іс-өрекетінің саласын тек айырбаспен шектеУ \°
бәсекелестікпен шығын минимумы» темендетуге, өзара ш ‘
ендірістік байланыстарды күру сиякты сапалы каси^ ^ .
айырады. Демек, нарық пен нарыктык катынастар жок е Р
салыстырғанда, тауарлы өндірісті тиімді көрсететін жоғарь
эрекеттер екендігі аян.
гш
Мемлекеттік - әмірш ілдік экономикадан
пі^еледі.
экономиканы орталықтан жоспарлы баскарудан бас т<рту <
Себебі, қоғамның экономикалык өмірін басқаруды жакс
тек нарык атқара алады. Нарыктын мәні түрғысьшан
< ’
оның мән-мағынасын жоғарыдағы аныктамалардьш е с ^
‘вич
алмаған. Біздің ойымызша, нарыктын мәнін дәлірек ю я - ^
айтқан: «Нарыкты әдеттегідей айналым саласы”^Т®н
«яүрыс емес, себебі өндіріс, болу, түтынудың түла
таңбамен сызылган».'
„ .
-..рмент
«Нарык - өзін-өзі реттеуші үдайы вндіріс ж ү и е с і,Р
түракты
пен буындар толем кабілеттілігі бар сүраным мен үсь
мына - з д е р я ,

«тек катан бәсекелестік ортада». Осы .шыюгама
б.1ик11,пыны,
шектелген ойымызды кәдімгщеи кенситедь О
«нарык»
өзін-езі қалпына келтіретін біртүгас экономикалык жүи
** .
~ дейміз және ол орталыктанған мемлекеттік
экономиканы ауыстыруға кзбшетп.
лНЯПык» уғымын
Осыдан мынадай түжырым жасауға болады. «нары
тар шеңберде сату түрін үйымдастырған жә
оноМиканы
деп тү с ін се к , кен ш ең берде коғам дағы эконо
үйымдастырудыңтүрідепкарастырамыз.
саладан және
- Казіргі нарык күрделі жүйеш ВДР*"’ '° бынан тұрып, өндіруш»
табиғаты әртүрлі функционалдык жүиел р
ыстарын қүрайды
мен түтынушы арасындағы шаруашылык
?. - *■
1 Ольсевич Ю.А. Системы с б а л а н с и р о в а н н о с т и план или рынок

Экономические науки, №4, 1991, 29 бет.
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Кесте 24-1

Әртүрлі белгісіне карай нарыкты классификациялау:
№

Үйымдык тұрғыдағы белгісі

Қүрылымдылық тұрғыдам бөлу

1

Территориялық

Базар, биржа, аукцион, жәрмеңке, аймақты қ нарық, ішкі (улт
тык) нары қ, әлемдік нарық.

2

Бәсскслестік сипат гісп
депгсйі түрғысынап

М онополиялык, олигополиялык, монополиялы к бәсеке,
сркін, реттеуші.

3

Л ропорцмоналды к
деигсйі түрғысыпаи

Баланстанған, баланстанбаған.

4

Салалык сипаты
түрғысыпан

Сала аралық, салалық, ішкі
салалық.

5

Тауарды бағыттау
тұрғысынап

Азык-түлік, азык-түліктік смес,
тағамдық немесе тағамдык емес.

6

Заидылыкка сай келу
тұрғысынан
Жетілу денгейі тұрғысынағі

Арпайы ресми, ресми емес
(көленкелі).
Дамыған нарык,
калыптасушы нарык.

Н арык субъектісі
түрғысынан

Сатушы ғшрығы,
түтынушы нарығы.

7
8

_ _ „ г -------

v/ о о і г қ

к \ ||і Ы Л Ы М Ы П

и р іү р л і

U C J l l U № F i" v

классификациялауға болады. Едцегі барлык нарыкты былай жіктейміз:
ішкі (үлттық) нарык, еларалык, аймақтық, біріккен нарық және ішкі
(республикалық, облыстық, облысаралық) нарық, әлемдік нарык (кесте
24-1). Әлемдік нарык жеке еддің ішкі нарығымен байланысты. Ол
байланыстар өндірістік кооперация мен интеграция, сыртқы сауда,
тауар айырбастау операциясымен жүзеге асып отырады. Қазіргі
уакытта нарықтар арасындағы байланыстар үлғаюда. Шығыс Еуропн
мен Еуропаның экономикалык қауымдастық (ЕЭҚ) елдері арасында
жене дүниежүзілік нарык калыптасуда.
Қазіргі ішкі нарык — түгел алып қарағандағы елдің үлтгык
нарығы. өндіріс күрал-жабдығы нарығы, түтыну нарығы, капитал
нарығы, ғьшыми-техникалык идея нарығы, бағалы кағаздар нарығы,
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жұмысшы күші нарығы енеді. Іш кі нарықта белгілі түрде
экономикалық катынастар дамып, жағдай мен нәтижелерді сату —
сатып алу немесе өндіріс факторы арқылы жүргізіледі. Бүл
қатынастар тауар-ақша түрінде байкалыл, ішкі нарык қызметінің
жағдайын ақша мен тауар айналымының бар болуын көрсетеді.
Экономикалы қ айырбастаудың ерекше түрі және жағдайымен
байланыстырылып, терендеген еңбек бөлісіне карай тогггаскан елден
қүралған нарығы — еларалық біріккен нарык дейміз. Нарықтык
қатынастардьщ жетілу деңгейі түрғысынан нарықты былай жііегейміз:
дамыған нарык, калыптасатьін нарық және әртүрлі дәрежедегі бәсекені
шектеу нарықтары (монополиялык, олигополиялық, монополиялық
бәсеке).
Бәсекелестік сипат пен деңгейі түрғысынан былай жіктейміз:
а) мемлекеттік нарық — бір субъектінің бағаны аныктауымен
сипатталады, алайда сол тауарды шығаратын басқада субъектілер
болуы мүмкін. Олардың өндірістегі үлесі аса көп емес, сондықтан
монополиялык бағаны өзгертуге шамасы келмейді;
ә) олигополиялык нарықта азғана сатушылар іс-әрекет жасап.
олардың әркайсысы тауар бағасына эсер етуі мүмкін;
б)
монополиялык бәсеке нарығы — еркін иарық (бәсекелестер
көп болады) тетігі мен өндіріс облысындағы монополияны кең
жікгелген өніммен сабақтастығы. Бүл шағын кәсіпорыннын өзінде
де бағаны кең өрісте вариациялауға көмектесіп, нарыкта өтімдік
жағдайда болуға итермелейді.
«Сатушы нарығы» жэне «сатып алушы нарығы» болып та жіктеледі.
«Сатушы нарығы» деп сатушы көп билікке ие болып, субъекті
белсенділігін сатып алушы жүзеге асырған нарықгы айтамыз.
Нарықтың мүңдай күйде болуы өндірушілер монополиясыньш еркін
нарықта сипат алумен түсіндіріледі. «Сатып алушылар нарығы»
деп сатып алушылар көп билікке ие болып, нарыктың субъекті
«белсенділігін» сатушылар жүзеге асырған нарықты айтамыз.
Атқарылып жатқан зандылыктарға сай көзқараспен нарыкты
былай жіктейміз: ресми жэне ресми емес.
Нарықты ірі тауар топтарына қарай - азық-түлік және азыктүліктік емес тауарлар, жекелеген тауарлар нарығы (кекөніс, мата,
аяқ киім, телеаппаратура, автомобиль жэне т.б.) болып жіктеледі.
Тауар топтарындағы нарыққа мыналар жатады: нан-бәлішке өндіру
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нарығы. ун жэне тары парыгы. макарон өндіру нарығы және т.б.
Киім нарыгында мынаны жіктеи караіімыз: тігін (өндірісі), тоқыма
тауарлар, бас кмім мен шолке-нәскп ендірісі нарығын қандайжағдай
болмасын ішкі нарығын біреу-ақ. Олардың барлық сегменттерінін
дамуы мен кызме г жасауы бір-бірімен байланысты және бір-біріне
гәуелді. Сондап-ак ол түйық емес, себебі сыргкы нарыкпен тығыз
байланысты.
Кесте 24-2
Әндіріс кұралжабдығы нарығы

Түтыну тауары мен
кызмст керсету нарығы

Өндірістік сала

Бағалы қағаздар
парығы
Қарыз нарығы
Валюталык нарык
Капитал нарьгғы

Еңбек нарығы

Өғщірістік емес сала

Қаржы
с ал асы

Н арыкты
калыптасты раты н
адамзат
кы зм стінің
саласы

Рухапи
сала

Акпараттык нарык
Ғылыми-техникал ы к нарығы
Ғылыми техникаөнім нарығы
Рухани идея мен
өнім нарығы

Көлеңкелі нарык

Адамзат қызметінің аясына байланысты (өндірістік, өндірістік
емес, каржылық, руханияттық және тауар-ақша айналысынын
саласы) жалпы үлттық ішкі нарықты шартты жағдайда бірнеше
түрге белуге болады (кесте 24-2).
Адамзат кызметінің әрбір аясы үлттық нарықтық жекелеген
элементін қ^итыптастырып, нақты өмірде біркелкі түтастыкты
байкатады. Олар өзара бір-бірімен байланысты және бір-біріне
тәуелді. Мысалы, әндірістік сала және материадцық емес игіліктер
мен қызмет көрсету салалары - өндіріс құрал-жабдығы, түгыну
тауарлары мен кы зм ет ж асау, жұмыс күші н ары қтары н
кальіптастырады.
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Keane 24-3
НАРЫҚТЬЩ КЫЗМЕТТЕРІ
Н а р ы к м ы н ад ай кы зм етгерді атқарады :

- үдайы өпдіріс процесіп үнемі
Камтамасыз ететін реттсуші;
- үсынымнын қөлемі мсн құрылымының жедел езгеруі және оныц
сұраным төлсм кабшетіне иксмдслуі:

- бәсеке аркылы тиімсіз
шаруашылык түрінен
экономиканы сауыктыру
(санациялау) тазалау;

—экономикалык оқшауланған
тауар өндіруші мен тұтынушылар
арасын байланыстыратыи буын;

—кұрылымдык түтьтну,
тұтынысынан (табыстығі
осы кездегі дсцгеііінс
карай) ьгнғайлы рациональды тандауға тұтынушыны экономикалык
мәжбұр ету;
— өндірістік шығындарды
төмеидетуге тауар өғідірушілерді экономикалык
ынталандыру және оларды өте кажетті коғам
аясына жүмсау;
- Тауар өндірушіні жоғары
сапалы және жоғары
ецбек өнімділігіне эконо
микалык тұрғыдан
мәжбүр ету.

— экономиканың жағдайы турапы
объективті ақпарат көзі (барометрі,
экономиканыд айнасы);

~ тауар мен ецбектің қоғамдық
маңызын аныктау және
мойындаушы кұрал.

Нарықтың ролі өте-мөте жалпы тұрде онын, қызметі аркылы
ашыла түседі (кесте 24-3).
Нарық қызметінің кеп турлерінін ішіндеғі ерекшесі реттеуші роль
атқаруы болып табылады. Ол үдайы өндіріс процесін тиімді әрі
үздіксіз қамтамасыз етеді. Нарыктың реттеуші ролін әкш ш ш к
басқар^дың ауыстыруы экономикалык жүйенің түрінщ өзгеруіне
алып кедіп, сүйкессіздікке, тапшылыктың тууына, адамның
экономикалық өсудегі козғаушы күші ролін жоюға алып барады.
Нарықтьщ келесі кызметі —ақпаратгык. Тауар бағасы мен кызмет
көрсету, банктегі депозит пен несиеге проценттік (шиыздык
өсімнің призма арқылы түракты езгеруі Нарықты экономиканың
борометріне әрі айнасы на айналдырады. Н ары к әндіріск

қатыеушыларға коғамдык кажетгі ондіріс шығындары жайлы жедел
объсктквті ақпарат береді. Сондай-ақ, әркайсысы сатылатын әрі
сатып алынатын тауар мен қызмет көрсетудің коғамдык қажетті
сагіасы мен ассортименті туралы да нарык хабар жеткізеді.
Нарыктык механизм «санациялық» (сауықтыру) кызметті де
аткарады. Бәсекенің кемегімен ол коғамдық ©ндірісті тиімсіз
бірінғай шаруашылыктан тазалап, үміт артантындардың дамуына
ыңгайлы жағдай жасайды.
Біздің нарык терең монополияланған. Нарықтағы барлык
тауардың 50-70% солардың өидірген өнімін қүраса, онда кәсіпорын
(фирма) кызметі моноиолияланған саналады. Сондыктан нарықгык
о р ган ы калыпка кедтіру үшін босекелестер ә л е м ін жасау қажет.
Бүл нарыктык қатынастардың табиғи күй-жайы. Осы жағдайда
тауар өңдірушілер марапаіталып, кәсіпкер өндіріспен байланысады
жоне өнімді шығаруға кызыға түсіп, қызметке белсенді кіріседі.
Нарықтыц кажеп ілеу кызметтеріне —тауардың қоғамдык маңызын
мойындау, ецбекті материалдык ынталандыруды экономикалык
і үрғыдан қамтамасыз ету және басқаларын жаткызамыз.
24.3. НАРЫКТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ СУБЪЕКТІЛЕРІ
ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ
Нарыктык экономиканың негізгі шаруашылык субъектілеріне үй
шаруашылығын, фирма мен үкіметті жаткызамыз. Бүл субъектілер
бір-бірімен ресурс нарығында. қаржы мен түтыну нарығыңда өзара
іс-әрекет жасап. шығыс пен кірісті айналым жасайды. Мүның өзі
кестелік түрде (24-1 суретте) көрсетшген.
Үй шаруашылығы материалдык (жер мен капитал) жэне адами
(енбек пен кәсішиілдік) ресурстарды өткере (өткізу) отырып, оларды
фирмаларға нарьік ресурстары аркылы үсынады. Сонғылары тауар
өндірісіне қажетті сүраным ресурстарын талап етеді. Сүраным мен
үсыныстың өзара іс-әрекеті әрбір ресурс түріне нарықтык бағаны
белгілейді. Үй шаруашылығы түтыну парығында тауарға сүраным
жасай отырып, ресурстарды сатудан алынған табысты қажетті өнім
мен кызмет жасауға жүмсайды. Ал, фирмалар ез өнімін өткере
отырып, акшалай табыс алады.
Үй шаруашылығы тапқан табыстың барлығын өнім сатып алуға
жүмсамайды, белгілі бөлігін жинайды (қор) жэне ресурстар мен
салыкты төлеуге жүмсайды.
Фирмалар ендіріс ресурстарын біріктіреді және қозғалыска
308

келтіріп, өнім шығарады, қы зм ет көрсетеді ж эне осы тауарды
үсынады. Оларды нарықта сату ф ирм аны ң ақш алай табысын
қалыптастырады. Үй шаруашылығы сиякты фирмалар да алынған
табысты (өткеруден түскен табыс) ресурстарды төлеуге толык
жұмсайды. Ф ирмалар үй ш аруаш ылығындай кажетті салыктарды
телейді, инвестицияны жүзеге асырады ж әне т.б.

(өткерілуден түскен табыс)
Сурет24-1
Табыс пен шығындардың айналуы.
Табыс пен шығындардың айналуы үкіметке кәдімгідей эсер етеді
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жэне ол елді мемлекетгің баскару қьгзметін жүзеге асырып, экономика
ны әр деңгейде —ж а т ы мемлекеттен аймақкадейін —реттеп отырады.
Үкімет фирмалардан салы қалы п, жеке кәсіпорындарға дотация,
субсидия бередіжәне кәсіпкерлерден кажетгі ресурстарды сатьш алады.
Үкімег жумысымен камтамасыз ету саясатын жүргізді жэне инфляция
деңгейіне, үлттық өнімнің козғалысы мен күрылымына эсер етіп,
табыстарды үлестіреді. С алы ктан тұскен акш алай каржыны
шоғырландырып, үкімет ж алақы ны , трансф ерттік төлемдерді
(мемлекетпк зейнет акы, табыс аздарға көмек акы, жүмыссыздарға
ж әрдем акы ) төлейді. К ү қ ы к т ы қ негізде кам там асы з етіп,
экономиканы тиімді дамыту үшін мемлекеттік кызмет көрсетуді
үсынады. Демек, табыс пен шығындардың шеңбер айналымы үнемі
козғалыста болып, теңгеріледі. Түпкі есегіте (нәтижеде) ендірістін
жалпы көлемін байкатып, түрғындардьщ жүмыстылығы мен табысы
корсетіледі.
Кесте 24-4
Нарықтык инфракурылым
Аукциондар

Коғісультациялық-делдалдық
фирмалар
Бизиестін коммерциялык
орталықтары
Сактандыру және аудиторлык
ком паниялар
Ж арнамалы қ-ақпаратты к
кызметтер
Складтық, элеваторлық, тоцазыткы ш ты к және транспорттык
ш аруаш ылык
Сауда үйлері

Биржа мен брокерлік конторлар
Баиктер
Коммерциялык орталықтар
және компаниялар
Мемлекеттік резервтік жәнс
сақтандыру қорлары
Баға меп стандартты бакылаушы
мемлекеттік инспекция
Мемлекеттік салық инспекциясы

М аркетингтік зерттеу
орталықтары
Квтерме сауда орталықтары

Бағалы қағаздарды бакылау
инспекциясы
Қүқық қорғау органдары
Лизиигтік компаниялар
Кедеп қызметтері

Кадрларды дайындау орталықгары
Ж әрм ецкелер
Өндірушілердің өртүрлі
ассоциациясы
жөне басқалары

Тутынушыиы қорғайтын коғам
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Н арықтык эконом иканы ң қажетті элементтерінін бірі болып
инфракүрылым жатады.
Инфракүрылым —бұл институттар (үйымдар, фирма, мекемелер)
жиынтығынан тұрады жэне онын мән-мағынасы нарықтың дамуы мен
қызмет жасауы үшін калыпты жағдай қалыптастырып кызмет
көрсетеді.
Нарықтық инфракүрылымының элементіне — тауарлық, кор
биржасы, еңбек биржасы, делдалдық және маркетингтік кызметтер,
ақпараттық жүйелер, коммерциялык банктер, көтерме сауда
орталықтары, аукциоңцар, жәрмеңкелер және т.б. жатады (кесте 244).
Нарықтық экономиканьщ бой кетеруі нарықтык инфракүрылым
негізгі элементгерінің қалыптасуына мүмкіндік жасайды. Қүрылған
объектілер калыгггы экономикалык рыноктык қызметгі камтамасыз
етуге тиіс. Оларға;
—топтасқан тауарларды көтерме саудажасау үшін сауда биржасы;
—бағалы қағаздарды саудалау үшін қор биржасы;
~ өндіріс қүрал-жабдығы мен түтыну заттарын сату үшін
коммерциялық көтерме сауда кәсіпорындары;
~ акционерлік кәсіпорын мен бірлестіктер қаржысына күралған
қоймалар, элеватор, тоңазыткыш, транспорт шаруашылықтары;
~ коммерциялык банктердің коммерциялық несиелер арқылы
кызмет жасауы, ол несиелер күрылтайшы-кәсіпорын пай жарнасынан
немесе акционерлік негізде қүрылуы керек;
~ коммерциялык ақпараттық орталықтар және кәсіпорындағы
маркстинггік бөлімдер. Нарық коньюктурасы мен сүранымды зертгеу
орталықтары;
—жарнамалық сипагтағы кызмет үшін құрылтайшылар;
~ сервистік, ремонттық, консультациялық, банктік және
күкықтық қызметтер (жүйесі) жатады.
КАТЕГОРИЯ МЕН ТЕРМИНДЕР:

Әкімшілдік-әміршілдік экономика; экономиканын нарыктык
моделі, экономиканын аралас моделі, нарықтык механизм, биржа,
аукцион, баланстанған нарык, үлттық нарык, монополиялык жэне
олигополиялык нарык, аймактык нарык, салалык нарык, ресми
нарық, келеңкелі нарық, кызмет аткаратын нарык, сатушы нарығы,
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сатып алушылар нарығы, еңбек нарығы, түрғың-үй нарығы, өндіріс
құрал-жабдығы нарығы, каржы нарығы, қарыз капиталыньщ
нарығы, бағалы кағаздар нарығы. патенттік, лицензиялық, ойлаптапқыштық нарыктары, акпараттық нарык, нарык қызметтері,
нарықтык экономиканың субъектілері, нарыктык экономиканың
инфрақүрылым ы.
САБАҚТЫҢ ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ ЖОСПАРЫ:

1. Нарыктың мәні және оның өмір сүруінің жағдайлары.
2. Нарықтың негізгі кызметтері.
3. Нарыктын әртүрлілігі және оның сипаттамасы.
4. Нарыктыц инфрақүрылымының ролі.
МӘНЖАЗБА МЕН БАЯНДАМА ТАҚЫРЫПТАРЫ

1. Нарык - өркениеттіліктің үлы жетістігі.
2. Нарықтық экономикаға көшудің саддарлары.
ӘҢГІМЕ ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҮРАҚТАРЫ:

1. Нарық дегеніміз не ? Сізге нарықгың кандай түрлері белгілі?
2. Бәсеке сипаты мен деңгейіне қарай нарыктың қандай түрлері
болады?
3. Н ар ы к кан д ай қы зм еттер д і аткарад ы ? Н ары кты ң
артыкшылығы мен кемшілігі неде?
4. Нарықтык экономиканың субъктісі және олардың езара ісәрекеті туралы Сізге не белгілі?
5. Нарықтың инфрақүрылымын қалай түсінесіз?

Ж ИЫ РМА БЕСІНШ І ТАРАУ.
РЕТТЕУДІҢ НАРЫҚТЫҚ МЕХАНИЗМ!:
ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРБИЕСІ
25.1. НАРЫҚ МЕХАНИЗІМІНДЕГІ СҮРАНЫМ МЕН
ҮСЫНЫМ

Экономикалык, эдебиетгерде нарыктык механизмнің мынадай
анықтамасы жиі кездеседі: «Нарыктык механизм —шаруашылыкты
ұйымдастырудың түрі. Онда жеке түтынушы мен өндірушілер нарык
арқылы өзара іс-әрекет жасайды жэне экономиканьщ негізгі үш
мәселесін шешуді мақсат етеді: «нені өндіру керек?», «қалай өндіру
керек?», «кімдер ұшін өндіру керек?».
Біздің пайымдауымызша, бұл анықтаманы былай айтуға да
болады: нарықтық механизм —сатушы мен сатып алушының өзара
іс-әрекетінің бәсекелестік механизмі және сұраным мен үсынымнын
негізінде төмендегідей үш мәселені шешеді: не өндіру керек?», «калай
өндіру керек?» «және кімдерге өңціру керек?» Бұл жерде басты мақсат
~ пайда болып табылады.
Нарықтық механизмде тепе-тендікгщ жалпы механизмі идеясы
жатыр А. Смиттен бастау алатындығын бүрынғы тақырыптар да
айтқанбыз. «Адам өзінің мүодесін көздей отырьш», «іс жүзінде көбінесе
қоғам мүдцесіне қызмет жасайды, тіпті оны саналы түрде жасағысы
келгенге қарағанда».1
Ж ал п ы т е п е -т е ң д ік те о р и я сы қ а л а й ш а н а р ы қ т ы қ
ш аруаш ы лы қтың п ракти ка жүзінде әр адамньщ ж әне әр
кәсіпорынньщ жеке іс-әрекеті негізінде экономикадағы тепе-теңдікп
қамтамасыз ететіңдігін көрсетеді. Олар барынша өзінін пайдалығын
көздейді. Әңгіме нарықтық жүйе тепе-тендігінің түтынымға,
ресурска, ендіріс технологиясы тапсырысы туралы болып отыр.
Бүл өндіріс қүрал-жабдығы мен түтыну заттарының барлық
тауарларына сүраныс пен үсыныстьщ тепе-тендігі деген сөз.
Сүраным мен үсыным нарықтық экономиканьщ ең маңызды
элементтері. Нарык ~ өндіруші мен түтынушының арасындағы
байланыстьщ ерекше түрі. Ол өндіріс пен түтыныстьщ арасындағы
баланстылықты камтамасыз етеді. Бүл баланстылык сыртқы күбы1 Смит А.
1962. ^ бет.

Халыктар байлығының себептері мен табиғатын зерттеу

М

лыста сұраным мен үсыным арасының сәйкес болуы ретінде
байкалады. Себебі, үсыным мен сүраным арнайы - өндіруші мен
тұтынушы арасындағы катынастардың — нарыктык түрі болып
келеді және сүраным мен үсыным ендіріс пен үсыныстың ара
қатынасы түрінде де кездеседі.
Сүраным мен үсыным дегеніміз не, олар калай аныкталады жэне
оларға кандай факторлар эсер етеді?
Сүраныс —акшалай камтамасыз етілген, нарыктағы түтыныстың
өңі айналған түрі немесе сүраныс —төлем кабілеттілігі бар тұтыныс.
Қүндық түрғыдан сүраныс осы тауарлардың сомасын қүрайды.
Тауардың нарықтык бағасы мен сүраным көлемі арасында үнемі
белгілі арақатынас болып, ол график немесе сүраным кисығы деп
ат;шады.
25-1 суретінде еолтустік-батыстан оңтүстік-шығыска томен карай
ылдилаған сүраным кисығы (ДД) көрсетілген. Графиктегі
горизонталді ось —сүраным мелшері, ал вериткалді ось —бағалар.

Сурет 25-1.

Сүраным кисығы

25-1 суретінде көрсетілгендей, Рх бағасы сүраным мәлшері Q\~
ге сәйкес болса, баға > І\ сұраным мөлшері Q2< Q\ дәл келіп түр.
Гауар бағасы көтерінкі болса, оған сүраныс аз болады. Сүраным
заңы бойынша, әдетте тауарға баға төмендегенде, түтынушы оны
коп молшерде сатып алады. Егер тауарға баға өссе, оған сүраныс
азаяды. Сүраныс қисығы бір орында түрмайды: әр уақыт сайын
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қозғалып отырады. Графиктегі кисықтың оңға жылжуы ( Lh Dj)
тауарға сұранымның өскендігін көрсетеді, ал солға жылжуы (D ]
Dx) сүранымының азайғанын байқатады (сурет 25-2 караңыз).

Нарықтық сүраным көптеген факторлардың әсерімен: баға
деңгейі, сатып алушылардыц ақшалай табысы, нарык көлемі,
жинақталған мүлікпен сатып алушылар санымен және басқалармен
~ калыптасады. Көлемнің оны айқындайтын фактордан тәуелділігі
сүраным қызметі деп аталады. Сүраным мөлшері мынадай
формуламен анықталады:
Qd — Ғ (Б х Лт х 7т х Ж м),
мүғадағы: Q d — қолдағы тауар көлеміне сураным;

Б

— қолдағы және жолдағы тауарлар бағасы;

Ат — түрғындардың акшалай табысы;

7т — түгынушыныңталғамыжәнеталғауы;
Жм — жинақталған мүлік;

F

— сүранымды калыптастыратын факторларға
қатысты сүраным тәуелділігінің қызметі.
Тауарға деген сүраным мөлшері түрғындардың акшалай табыс
Деңгейіне тура пропорционалды және баға деңгейіне кері
пропорционалды. Баға көтеріңкі болса, тауарды сатып алушылар
сүранымы томен болады. Егер сураным мелшерінің баға емес
Детерминантын1 өзгермеген деп санасак, онда бағаға катысты сүра' Сұраным көлеміне эсер ететік бағадан баска, жоғарыда аталғаи барлык
факторлар баға емес детерминанттарға жатады.
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нымның функционалды тәуелділігін мынадай формуламен
анықтаймыз:

Q = F (B )

С үранымның жаіі-күйіне көгггеген: экономикалык сипаттағы
(сиректік, бағадық, пайдалылық, жаңалықтык, пайдаланудағы
үпемдік), улттык, аймақтык сипатгағы (табиғм-климаттык жағдайға
оайланысты әртүрлі аймақтағы сүранымның ерекшелігі), мінезкүлыктык (мода, кезде йсоқ сатып-алудың деңгейі), демографиялык
(эііел, еркек пен балалардың өзіне тән ерекше сүранымдарды),
кэсіпкойлык (талғам мен талғауының атқаратын кызметіне,
айналысатын тіршілігіне және білім деңгейіне қарай жіктелуі),
ліпи, іісихологиялык сипаттағы факторлар эсер етеді. Сүранымға
осы факторлардын көмеіімен мақсатгы бағыт-бағдар жасап, эсер
cry арқылы нарықты баскарады.
Бағаныц эсер егуі аркылы сүранымньщ сандық өзгеру касиеті
шіың икемділігі деп аталады. Сүраным икемділігі бағаның әсерінен
онімге деген жиынтык сүранымының сандық өзгеру дәрежесімен
аныкталады. Оның үш баламіиіы варианттары бар.
Біріншісі — бағаның кезкелген енімге белгілі пайызынын
гөмендеуі ол онімге сүранымның үлғаюын (% түрінде) туғызады
жэне жалпы акшалай түсімді өсіреді. Бүл сұраным икемді деп аталады.
Екіншісі — бағаның пайыздык (%) мөлшерінің темендеуі
сүранымның сондай көп үлғаюына алып келеді, бірақ жалпы
акииілай түсім озгеріссіз қалады. Бүл —біркелкі икемді сүраным.
Үшіншісі — бағаның пайыздық (%) төмендеуінен сүранымның
пайыздық үлғаюы кем. Бүл —икемсіз сүраным. Сүранымның икемділік
коэффициенті былай белгіленеді - «Е». Егер «Е» көрсеткіші 1-ден
көп болса (Е>1), онда сүраным икемді, ал егер аз болса, айталык 0,5
сүраным икемсіз. Икемділік коэффициенті былай аныкталады:

мүндағы: Ed

— сүраным икемділігінің коэффициенті;
%Qd — сүраным көлемінің өсу пайызы (%);
% Р — бағаның төмендеу пайызы (%).
Бүл формула бағаның әрбір пайыз (%) өзгеруіне сүраным
молшері пайызының (%) озгеруін көрсетеді. Сұранымның біркелкі,
икемді, икемсіз болуы фафшсге керсетілген. Мүндағы —«А» біркелю
икемділікті. «В» икемділікті жэне «С» — икемсіз сүранымды
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бей нелей ді (сурет 25-3).

Сурет 25-3. Сүранымның икемділігі

Әртүрлі топтағы тауарлар ұшін сұраным икемділігі біркелкі емес.
Икемділік коэффициенті белгілі тауарларға сүраным дәрежесінің
канағатгандырылуына, нарықтағы кәдімгі (осындай) тауардьщ бар
болғандығына тәуелді болуы мүмкін. Әдетге, атай кететін бір нәрсе:
қажетгі деген алғашқы тауарларға, әсіресе аграрлы сектор өнімі
икемсіз сүранымға ие болады. Мысалы, сатып алынатын картоп
мөлшері оған бағаның көтерілуінде, шынтауайтында келгенде еш
өзгермейді. Осындай тауарлардың бар кезінде сұраным алғашкы
тауарларға икемделу бола түседі.
Енді ұсынымды қарастыруға көш еміз. Үсыным — тауар
өндірушілердің нарыққа сатуға үйғарған бағасы белгіленген тауар
жиынтығы. Үсыным сұранымды еғщірілген тауар ассортименті мен
олардың бағасы аркылы қалыптастырады; ал, сүраным болса, тауар
үсынымының көлемі мен құрылымын аныкгайды, себебі түгынушы
мойывдаған нәрсе ғана үдайы өндіріледі. Тауар өндіруші үйғарған
тауар саны мен нарықтық баға арасыңда, үнемі белгілі арақатынаста
болып, оны график немесе үсыным (қисығы) сызығы (SS) дейміз.
Төмен қүлдиланған сүраным қисығынан кері, ұсыным қисығы
әдетге оңтүстік-батыстан солтүстік-ш ьпысқа қарай кетеріледі (сурет
25-4 қараңыз).
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Сурет 25-4.

Ұсыиым қисығы

Графикте шығарылған өнім көлемінің (Q) нарыктык бағаға (Р)
'іәуелділігі көрсетілген.
кезінде өнім
тең, баға жоғарылаған
кезде Р .. жэне Р2 кетеріле түсіп Qc және Q2 дейін жетеді. Рт>Р\
бағасы ұсыным көлемі Q2> Q\ сәйкес болып, тауар бағасы
жоғарыласа, оны өндіру пайдалы. Сондыктан тауар өндірушілер
кәоірек өндіріс түсіи, оны нарықта сатуға дайын. Үсьшым молшерінін,
улғаюы усыным сызығын оңға қарай қозғалтып ( S2
ал кеми
іүсуде солға карай ығысады (S2 S2) (Сурет 25-5-ті караі1 п).

Сурет 25-5.

Ұсынымдағы өзгерістер.

Ұсьгным қисығына қандай факторлар эсер етеді?
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Ұсынымның мөлшері алдымен өвдіріс шығындарына, колданатын
өндіріс технологиясының сипатына, дотация мен салыкка, бар
тауарлар бағасы мен кәдімгі тауарлар бағасына, баға өзгеруін күтуге,
сатушылар санына, табиғи-климатгык жағдайға және т.б. байланысты.
Үсыным көлемінің оны айқындайтын фактордан функционалды
тәуедцілігі ұсыным қызметі деп аталады. Ол мынадай формуламен
анықталады:
Qs = Ғ (Б х Т с х С о Х Кж),

мүндағы: Qs — бар тауардың ұсыным көлемі;
Б — бар және жолдағы тауарлар бағасы;
Тс — қолданылатын өндіріс технологиясыньщ сипаты;
CD — салыктар жоне датациялар:
Км — табиғи-климаттықжағдайлар.
Үсыным заңына сәйкес, өндірушілер өндірілген өнімнің көбін
жоғаргы бағамен сатуды ұсыпады. Қалыпты жағдайда баға жоғары
болса, онда сатушылар тарапынан тауарды ұсыну кобірек болады.
Ксрісіише тауар үсынысы үлғайған сайын, оларға баға томе идей
түседі.
Егер үсыным мөлшерінің баға емес детерминанты озгеріссіз кллса,
бірақ тауар бағасы өзгерсе, онда үсынымның бағаға тәуелділгі
мынадаіі іүрде болады:
Qs = F ( S )
Үсыным көлемінің өзгеру дәрежесінін нарыктык бағаның ұлғаюын
сипаттауы үсыным икемділігі болып табылады (үсыным икемділігі
1-ден артық болады, демек Es >1). Үсыным икемділігінін
коэффн н I‘і'нті былай анықталады:

г.

LS

мүіи

% -Q

%■ Р ’

Es
- үсыным икемділігінін коэффициенті;
% Q — үсыным көлемініңөсу пайызы (%);

% Р — баға үлғаюынын пайызы (%).
Сүраі .ім икемділігіне кері үсыным икемділігі графикалык түрде
бейнелеіисн (сурет25-6караңыз). Тіксызык«А» біркелкі икемділікті
бейнелеп п, «В» —икемділікті, «С» —икемсіз үсынымды корсеіеді
(сурет'’ ‘ '
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Икемсіз ұсыньііМ
Біркелкі икемділік ұсыным
В Икемді ұсыным

Q

0

Сурет 25-6. Үсыным икемдігі.
Үсыныс икемділігінің коэффициенті мынаны көрсетеді: егер
нарыктык баға көтерілсе немесе белгілі пайызға түссе, ұсынатын
тауар санының (мөлшерінің) калай өзгергендігін байқатады. Батыс
елдерінің тәжірибесі көрсеткендей, ұсыным икемділігі коэффициент!
өсу генденциясына бейім, себебі бағаның ұлғаюы өндірістің өсу
дәрежесінің еселеуін тудырады. Сұраным мен ұсыным тепе-тендігі
кезіндегі нарык пен баға деңгейі жағдайын нарықтық тепе-тендік
дейміз.
Енді, сүраным мен үсыным қисығы туралы білгендіктен, оларды
ортак графикте көрсетуге болады (қараңыз сурет 25-7).

Тепе-тендік нүкгесі

Qi
Q Тауарлар мөлшері
Сурет 25-7. Сүраным мен үсыным қисықтары.

Суретге 25-7 көрсетілгендей, тепе-теңцік нүктесі Е сүраным мен
ұсынымның қиылысында орналасқан. Тепе-теңцік нүктесіндегі
нарыктық баға тепе-тевдік бағасы деп аталады. Сүраным мен
үсынымның өзгеруіне қарай, бағаның тепе-теңцік нүкгесінде соған
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сай өзгереді.
Нарықтык т еп е-т ең д ік т ің бүзылуы экономикадағы
диспропорцияның тууына алып барады. Өндіріс пен қоғамдык
трынудаш козғалыстың баланстанбауьш тудырып, әртүрлі жағымсыз
әлеуметтік-экономикалык салдарларға занды түрде алып барады.
Нарық бәсекелестігінде тепе-тендік Е нүкгесінде болады. Бұл
жағдайда сұраным мөлшері мен ұсыным көлемі бір-біріне дәл келеді.
Q F=
= QЕндеше, енді нарықтық бағаны Р { құравды деп қараймыз. Бул
жағдайда жиынтық ұсыным ( Q \ ) жиынтык сүранымнан (Q 2 ) кем
болады. Түтынушылар қанағатгандырылмаған сүранымды толтыру
үшін, сатып алуды ең жоғары баға арқылы жүргізуге тырысып,
нарықтық баға көтерірледі. Егер нарықтық баға Р 2 жетсе, онда
үсыным (Q4) сүранымнан (Q3) асып кетеді. Онда ендірушілер тауарды
еңтөменгі бағамен сата бастап, нарықтықбаға төменденеді. Егер
баға тепе-тендікен жоғары болса, онда тауарды алу басталады. Ал,
баға тепе-тещйктен төмен болса, онда сүраным үсынымнан асып
түсіп, тапшылық пайда болады.

Сурег 25-8. Сүраным мен ұсынымның, ташилылык пен артыкшылык
кисықтары.

Бүл процесс сүраным мен үсыным арасындағы гепе тендік
қалыптасканша жалғаса береді.
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25.2. ТЕПЕ-ТЕНДІК БАҒАЛАРЫ
Экономикалык теорияда мойындалған нәрсенің бірі — тепетевдіктің нарыктык бағасы мәселесін тереңірек түрде ағылшын
экономисі Альфред Маршалл (1842-19924 жж.), австриялық Ейген
Бем-Баверк (1851-1914 ж ж .), Карл Маркс (1818-1883), және
швейцарлык Леон Вальрас (1 8 3 4 -1 9 1 0 ж ж .) еқбектерінде
карастырылған.
Тепе-тендікті қалыптастырудың басты реттеуші механизмі
Л . Вальрастын айтуынша, тепе-теңдік бағаны қалыптастыру болып
табылады. Экономикалык ойды ң әртүрлі мектептерінін өкілдері
теориялық зерттеулерінде тепе-тендік баға қалыптасуының көптеген
варианттарын қарастырады: сатып алушы мен сатушының
субъективті бағалауының негізінде, сұраным мен үсыным көлемі
және бағалардың өзара әсері негізінде, капитал мен ресурстардың
пайдасыз саладан өндірістің пайдалырақ саласына ауысуы негізде
жүргізіліп отырады.
Нарыктык механизм баға тепе-теңдігін қалай байқап отырады?
Бүны түсіну үшін австрия экономисі Ейген Бам-Баверктін, 1886 жылы
шыккан «Шаруашылык игілігін бағалаудың негізгі теориялары»1
кітабындағы жылғы нарығынан келтірілген мысалға тоқталамыз.
Кесте 25-1
Бір жылқыны субъективті бағалау.

Сатып
алушылар
А,
А,
К
а4

Аз
Л,
А.

А»
Am

Қымбат емес
(долл.)
300
280
260
240
220
210
200
180
170
150

Арзан емес
(долл.)

Сатушылар

100
110
150
170
200
215
250
260
280
300

Б,
б2
Б3
б4
б5
Б6
б7
б8
б9
Бщ

1 Основы теории ценности хозяйственных благ.
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Жылкы нарығындағы сатып алушылар мен сатушылардьщ ісәрекетін талдау (кесте 25-1 қараңыз). Егер жылкы нарығында тек
кана сатып алушы А, мен сатушы Б, болса, онда жылкының бағасы
300 доллардан аспайды жэне 100 доллардан кем болмайды. Егер
баға 115 доллар деңгейіғще болса, онда бул кезде 10 сатып алушылар
жылқыны алуга ниет білдрген болар еді. Алайда, бұл бағамен
жылқыны сатуға 2-ак сатушы келісер еді. Бәсекелестіктің тууы
мен өсуі сатып алушылар арасында бағаны өзгертуге итермелеп,
255 долларға көтереді. Осы бағамен жылқыны сатуға 7-ті сатушы
дайын, сол бағамен сатып алуға 3 адам ғана дайын. Сатып алушы
мен сатушының субъективті бағасы алма кезек теңестірілуі баға
белгіленгенше жүре береді. Ондай белгіленген баға 5 сатушы мен 5
сатып алушыны қанағаттандыруы керек жэне ол 215 доллар
деңгейінде болғаны дұрыс.
Енді Альфред Маршалдың объективті факторлар негізінде
қалыптастырған баға тепе-тендігін қарастырамыз. Ол факторға
сұраным мен ұсыным келеміне баға әзгеруінін әсерін жаткызамыз
және сүраным мен ұсьшым қисығы керсетілген фафикті қолданамыз.
Кесте 25-2

Сұраным мен ұсыным көлемімен бағаның өзгеруінін әсері.

Үсыным
(мың дана)

Баға
(доллар есебінде)

Сұраным
(мын долл)

0

3

70

25

4

50

35

5

35

45

6

25

50

7

20

55

8

15

Осы мысалда тепе-тендік баға затгьщ бірлігіне 5 доллар болғанда
жүзеге асып, сұраным мен ұсынымнын 35 мын зат денгейінде іске
асады (сурет 25-9 қараңыз).
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дана)

Сурет 25-9 Баға әсерініц озгеруі мен еүраным мен үсынымнын
озгеруі.
Ендігі мысалды көп салалы шаруашылық деңгейіндегі тепе-тендік
бағаны К. Маркстын ішкі салалық жэне сала аралық бәсекелестіктің
осерінен калыптасуын қарастырамыз. Сала аралықбәсекелестіктауар
ондірушілерді өз капиталын пайда нормасы ең жоғары салаға
жумсауға итермелейді. Өндірістің пайдалы саласына капиталдын
күйыла түсуі өндірістің үлғаюына, тауар үсынымының көбеюіне
камқорлық жасайды. Нәтижесінде баға түсе бастайды жэне пайда
нормасы төмендейді. Бүл жағдайда капитал кайтадан өндіріс
саласының пайдасыздауынан пайдалысына үмтылыс жасайды.
Капиталдын бір саладан екінші салаға қүйылуы тоқтаусыз жүре
береді. Гек барлык, кәсіпкерлер тең (жұмсаған) капиталға тең пайда
тапқанша (алғанша) және салдары ретінде тепе-тендік бағасы
оелгшеніп, баға тепе-теңдігі үстемдік қүрады. Қарастырып отырған
жағдайдағы тепе-теңдік космостых объектінің «астрономиялык
ойығын» байқатып, болған қүбылыстардың барлық ақпараты лезде
жойылады.1
25.3. ТҰТЫНУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ТЕОРИЯСЫ

Сүранымның негізін адамның түтыну қабілеттілігі қүрайды.
Алдыменен бүл калыпты өмір сүру жағдайдымен қызмет етуді
колдау кажеттілігі. Түтынушінің іс-әрекеті оның түгынуьшың кдлай
1 Экономические науки, №5, 1991, 122 бет.
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қодданбануында, материалдык игіліктер (тауар) мен қызмет көрсету
қандай пайда әкелетіндігіне байланысты.
Тауар пайдальиіығы - адаадардың кандай да болмасын түгынысын
қанағатгандыру қабілеттілігі.
С онды ктан түты нуш ы ны ң болаты н сипаты на, әдетіне,
талғамына, көңіл-күйі мен хал-жағдайына байланысты. Тауар
пайдалылығы —жалпы және шекгі пайдалылык болып жіктеледі.
Жалпы пайдалылық —адамдардьщ белгілі тауар мен қызмет жасау
жиынтық бірлігін тұтынуға қанағатгануы. Шекті пайдалылык қосымша пайдалылық, себебі түтынушы тауар мен кызмет жасауға
бір қосымша бірліктен алып тирады. «Шекті пайдалылык» термині
алғашқы рет 1883 жылы австрия экономисі Ф. Визер (1851-1926
жж.) ендірді. ХІХ-шы ғасыр мен ХХ-шы ғасырдың басында ірі
экономистер: Г. Госсен, К. Менгер, У. Джевонс (1835-1882 жж.),
JI. Вальрас, Р. Аллен, Дж. Хикс жэне В.В. Сулицкий шекті
пайдалылық теориясын жасады.
Алайда , бұл теория әрбір нақты түтынушыньш іс-әрекеттін
айтып бере алмайды, бірақ көптеген тұтынушы мен «орташа»
тұтынушының жалпы іс-әрекетінің тендендиясын байкап білуге
ықпал жасайды.
Қоғамдық пайдалылык түтыну келемнің өсуіне байланысты өсу
тенденциясына ие болса, шекті пайдалылык жэне онымен коса
жалпы сұраным темендеу қасиетіне ие, егер де үсыным өссе. Бүл
заңцылық «шекті пайдалықтық төмендеу заңы» деп аталады. Шекті
пайдалылық теориясының иегізгіне «Госсен заңынын» бірінші және
екінші түрлері бастау болды. Бұл заң неміс экономисі Герман Генрих
Госсеннің (1810-1858 жж.) атымен аталған. Осы «заңнын» негізівде
Госсен субъекті іс-әрекетінің рациональды ережесін суреттеп, өзінін
шаруашылык қызметінен максимальды пайда табуға ұмтылатындығын
көрсетгі.
Бірінші заңға сай, тұтынудақ іс-барысында тола түсуі заттын
пайдалығын төмеңцетіп, игіліктер қоры үлғая түседі. Игіліктер коры
көп болса, пайдалылық төмен болады. Демек, әрбір келесі игіліктер
бірлігінің бағалылығы төмендейді. Бүл заңның мән-жайы көрнекті
түрде 25-10 суретте көрсетілген.
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Q Игіліктер саны
Сурет25-10. Шекті пайдалылық төмендеуінің қисығы.

АВ кисығы тұтынудың ұзіяіссіз бір актідегі пайдалығынын
төмендеуін керсетеді.
Сурет 25-11—
де тұтынудың қайталану актісі кезіндегі «В» бірлігі
игілігі пайдалылығының төмендеуі көрсетілген АВ, А,В1және A,B?
кисығы пайдалылықтын төмендеуін байқатады. Игіліктің шекті
пайдалылығының төмеңдеуі экономикалық субъектінің тепе-тендік
жағдайға жетуінің қажетті шартты болып саналады.
Осындай жағдай болғанда, экономикалык субъект өзіндегі бар
ресурстардан максимум пайдалы лы ққа ие болып отырады.
Экономикалык субъект тепе-тендік жағдайына Госсеннің екінші
«заңын» колданғанда кол жеткізеді. Ол занньщ мәні мынада: игіліктін
рационалды комбинациясына сол кезде жетуге болады, қай уакытта
адам ушін әртүрлі соңғы тұтынылған тауарлар порциясы бірдей
пайлалылык көрсетсе. Онда оған тұтыну құрамын өзгеру аса
пайдасыз, себебі кез келген өзгерістері жалпы әл-ауқаттылықты
томендетеді.
Пайдалылық ең кажет психологиялық компоненттерді бойына
сіңіреді жэне ол тауар қасиеттінің тек субъективті катынастарына
ғана байланысты емес, пайдалылык мөлшеріне, сондай-ақ тауар
шектеулігі де (сиректігі) эсер етеді. Сиректік-болатын нәрсе мен
бар нәрсенің арасындағы немесе сұраным мен ұсыным арасындағы
катынас.
326

м и

Сурет 25-11. Тутынудьщ қайталау актідегі шекті пайдалылык
темендеуінің қисығы.

Игілік сирек нәрсе, оған бақылай пайдалылықты кұрбаи етпесе,
адамдар керегінше оны көп мөлшерде ала алмайды. Тұтынушынын
ойынша, игілік қоры аз болса, онда адамның кез алдында әрбір бар
тауар үлкен бағалылыққа ие болады. Сиректік дәрежесі жоғары
болса, қажетгі тауар санын өндіруге көп уақыт керек болуы мүмкін.
Жеке тұтынушы тауар мен қызмет жасау нәрселерін молдау
алуға тырысады, себебі олар оған көптеген пайдалылық әкеледі.
Сондыктан ол әркезде өзінің ақшалай табысын қалай бөлуді
ойланып жұреді. Әрбір тұгынушының талғамы мен талғауына қарай
өз қалауы бар. Ол оның түтыну қабілеті мен мүмкіндігін көрсетеді.
Соңдықтан бюджет деңгейінің шекарасында оның сұранымын
барынша қанағаттандыратындай, қалауына тауар жиынтығын
ұйымдастыру қажет.
а) бюджеттік сызық
Бюджеттік сызық немесе бюджеттік шектеу екі тауардың
мүмкіндігінше болатын комбинациясын көрсетеді, онда түтынушы
бар мөлшердіндегі бюджеттен жэне осы кездегі баға деңгейінен альш
отыруы мүмкін. Әрбір түтынушы бюджеттік шектеу шеңберінде
өзінің табысын әртүрлі тұтыну тауары арасына немесе қызмет
кереетуге, салуға тырысады, себебі пайдалылықты максимальдікке
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жеткізу қажет. Кездесетін екі жағдайды кдрастырамыз: әрбір
түтынушы колындағы 120 теңгені «А» өнімінің 8 бірлік мөлшерін
сатып алуға жұмсауы мүмкін жэне «В» өнімін сатып алмайды.
Немесе тек қана «В» өнімнің 12 бірлігіне (мөлшері) жүмсап, «А»
енімін сатып алмайды.
Айталық, «А» өнімнін бірлігі 15 тенге делік, ал «В» өнімнің
бірлігі 10 тенге, онда 120 тенге шенберіңде түтынушы «А» жэне
«В» онімнін темендегідей комбинациясын алуы мүмкін. Ол 25-3
кестесінде корсетілген.
Кесте 25-3.

15 тең илік
теңгеден болатын
«А» өнімнің саны
(мөлшері)
8x15=120 тенге
6x15=90 тенге
4x15=60 тенге
2x15=30 тенге
0

10 теңгеден болатын
«В» өнімнің саны
(мөлшері)
0
3x10=30 тенге
6x10=60 тенге
9x10=90 тенге
12x10=120 тенге

Ақша самасы —
120 тенге

120 тенге
120 тенге
120 тенге
120 тенге
120 тенге

Сонымен, мүнда байкатымымыз, колымда бар ақша сомасына
сатын алушыға не алуға болады. Осы тәуелділікті біз бюджеттік
сызык графигінде керсете аламыз (сурет 25-12).

Сурет 25-12. Тугынушыньщ бюджетгік қисығы.
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X
Сурет 25-13. Ақша табысы өзгеруінің бюджеттік сызыкқа әсері.

Бюджеттік сызықтың орналасуы акшалаіі табыс мөлшеріне де
байланысты. Тұтынушы табысының ұлғаюы бюджстгік сызыкты
оңға қарай параллельдікке ығыстырады, ал келесі түсіуі — солға
қарай ығыстырады (сурет 25-13-ті караңыз). Сондай-ақ тауарға
бағаның езгеруі бюджеттік сызықты оңға ығыстырады, ал бағаның
көтерілуі —солға ығыстырады.
Ү
КИ1М,

бірлігі
өлшемінде

Тағам өнімдері, бірлікгі (мөлшері) түрінде
Сурет 25-14. Баға озгеруінің бюджеттік сызықка осері.
Егер бір тауардың, бағасы ғана өзгерсе (мысалы, тагам өнімдеріне
баға темендейді), ал бар тауардың (киім) бағасы мен табыс мөлшері
өзгеріссіз кдлса, онда бюджеттік сызыктық соңт-ы нүктесі онға
жылжиды.
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о) іа.ііл\еыі.лык қисығыныц тужырымдамасы.
Т.иғлусьшык. кисығы дсп түтынушыға гіайдалы немесе бірдей
п іыну ш н ьш ьиіы ғы Gap екі өііімніц әртүрлі комбинацмясын көрсетспн кисыкгы айтамыз. Бұл кисыктарды алғашкы рет (1881 ж.)
ағылшын жономисі Френсис Исидро Эджворт (1845-1926 жж.)
ко-ілатан. Талкіуеы здык кисығы арқьшы жеке іүтынушынын сүранымын лфітеумен коптеген ғылымдар аііналыскап XX гасырдын эконо
мно орі социалиеі Вильфредо Парето (1845-1923 жж.), американ
Ж()номіісі Ирвинг Фишер ( 1867-1947жж.), ағылшын экономист Джон
пчард Хикс (1904 ж.) жэне рееей экономисі әрі математигі Евгений
Сулицкий ( 19J5 ж.).
Талғаусыздық кисығы талдау инструмент бола отырып, әдетте
иимамен «көзбен» мөлшерлеп, екі өнімге негізделеді (кұрылады). Олар
неі ізінде есептеу ушіц емес, дау-ойды құруға колданады. Айталық,
сіздщ екі онімді гүшнуға мүмкіндігіңіз бар. Алайда, басқа өнімдердің
/' V v lbLI'Vbl ^елІ 'лен*п қойылған. Егер Сізге нәрседен (Х,У,) немесе
: 2) кайсысын таңдау талғаусыздық болса, онда мұндағы
координат rap ңүкгесі бір ғана талғаусыздык кисығына жатады. Ол
изокванттык болып аталады. Мысады, тұгынушының апталықтүгынуы
іамлқтлну) 1кг қара нан жөне 2 кг ақ нан болса, онда 2кг ак наннан
М кг кара нанға ауыстыру үшін бас тартады. Себебі екі нүктеде (1 кг
кдрл нан мен 2 кг ақ нан) және (1,1 кг кара нанмен 1,8 ақ нан) бәрі^ір қисығында жатыр . Әрқайсысының өзінше «координат жүйесі»
оар, ірақ талғаусыздық қисығының сипаты —төмен карай денестігі
іііығуы) немесе ішке майысуы-шекті пайдалылық заңымен
т\ индірідеді Егер тутыну тек А аркылы сипатталса жэне тутынушы
рынына ^ +д алуды жен көрсе, ал Х-Х+ДХ орнына пайдалылык,
Тауар У

паидалылыкгын
үлғаюы
+ Тауар X
Сурет 2 5 -1 5 . Талғаусыздық кисығы.
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деңгейінің өзгермеген кезінде, онда RS = -^у молшері ауыстыру
нормасы жене алмастыру деп аталады1. Шекті алмастыру нормасы
алмастыратын тауарлардың шекті пайдальишқ катынасына тең.
Демек, талғаусыздық қисығының төмендегідей қасиетгері бар:
а) олардың ешуакытта кнылысуы мүмкін емес, себебі тауар
жиынтығының геометриялык орны түтынушы үшін біркелкі
пайдалылық танытады;
ә) төмен қарай донес немесе координат басында иілген. Донестік
шекті алмастыру нормасынын томендеуін (ылдыйлаудьш) көрсетеді,
демек тауар Х-ның үлғайуыңда біз У тауарының барынша аз санынан
бас тартамыз;
б) координат басынан талғаусыздык қисығы алыс іүрса, онда ол
(қисық) тауар жиынтығының салыстырмалы коп пайдалылық
мөлшерін сипагтайды. Егер қисық координат басында жэне ж а к ы н
орналаса —пайдалылық мәлшерін аз сыипаттайды.
в) табыс эффектісі жэне алмастыру эффектісі.
Ең қажетті тауарлар (мысалы, негізгі тағам өнімдері) икемсіз
сүраным қисығына ие болады. Мыс;шы, сатып алынатын картоп
мелшері, шын мәнінде оған бағанын тербелгенінде озгермейді. Ен
қажетті тауарларға, олардын орнына қолдануға болғанда, сүраным
кәдімгідей икемді болады.
Бағаның темендеуі түтынушы үшін табыстың үлғаюмен бірдей:
көп нөрсені сатып алуға болады, бірак міңцетгі түрде осы тауарды
емес, одан қайта (мысалы, маргариннің орнына майды). Демек,
бағаның озгеруі табыс эффеюісі мен алмастыру эффектісін туцырады.
Егер өнімнің (алманың) бағасы түссе, онда нақты табыс немесе ол
өнімді сатып алушынын сатып алу қаблеттілігі үлғаяды. Бүл накты
табыстың үлгаю әртүрлі тауарлар, (алманы коса) көлемін сатып алудың
есуінен байкалады. Мысалы, аптадағы тұракты акшалай табысыңыз
2000 тенге болғанда, Сіз 10 кг алманы 200 теңгеден сатып аласыз.
Егер алманың бағасы 100 теңгеге төмендесе, Сіз тағыда 10 кг аласыз,
онда аптасына 1000 тенге артылады. Артылған акшаға Сіз қосымша
сол тауарды немесе басқа тауарды алуға мүмкіндігіңіз болады.
Алмаға бағаның төмендеуі, түтынушының накты табысын
ұлғайтады. Сондықтан оған сілманы көбірек алуға жағдай туады. Бүл
табыс эффектісі деп аталацы.
'Мицкевич А А Сборник заданий по экономике. - М.. «8шті-Преа>, 1996.38-39 батер.
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Демек, табыс эффекгісііііц моиі мыііда: онімге бағаның төмендеуге
акшалай табыс молшері бурышы кездегідей калып, түтынушыға онімді
саидык мөлшермен кобірек сатып алуға жағдай жасайды.
Өнімге бағлнын томеіщеуі, баска тауарга кдрағацда онъщ арзавдағанын
кәрсетеді. Еиді түгьшушылар баска өнімді арзан тауарға ауысгыруга
үмтылады, себебі олар салыстырганда кымбатгау. Біздің мысалымыздағы
алмаиі бағаныи түсуі - баска барлық өнімге бакіның өзгермегенінде —
сатып алушылар үшін ол ете көз тартарлык нәрсе. Эр 1 кг алма бағасынын 100 теңге болуы 200 теңгелік бағаға карағанда, түтынушыға «олжа
нә[х;е» екені рас. Демек, бағаның төмендеуі түгынушыны баска нәрселерде,
енді шығындардын козтартпаіітын багггарын алмамен алмастыруға
ынгаланаырады. Алма, алмүртты алмастыри алацы жэне баскдда коптеген
гағам енімдерін де. Бағаның төмендеуі өнімге салысіырмалы көз
глртарлыкты үлғайтуы және түтынушыны оны көп мөлшерде алуға
итермелейді. Бүл күбылыс алмастыру эффекті ретінде белтілі.
25.4 БӘСЕКЕ - НАРЫҚТЫҚ МЕХАНИЗМІНІҢ
БАСТЫ ЭЛЕМЕНТІ

Нарыктық катыпасгардың мән-мағынасын байкататын үғымцардын
бірі-босеке (латын сезі конкурро-түйісгіру) болып табылады. Жалпы
алып карағанда бәсекеғгі-өғщірушілердіңбір-бірімен нарыктағы тауар
үсыиыны мен бағаны белгілеу жайлы өзара қатынасы ретінде
аны қтауға болады. Бүл ондіруш ілер арасы ндағы бәсеке.
Ал,түтынушылар арасындағы бәсекені —нарыктағы бағаны, сүраным
көлемін кдлыптастыру жайлы өзара қатынастар ретінде аныктаймыз.
Нарыкжағдайындағы бәсеке шаруашылык пропорциясының негізгі
механизмін калыптастыру ретінде белгілі.
Кесте 25-4.

Бәсеке түрлері
Босексніи
иегізгі
сипаттары

Бәсеке сипаты бойынша нарықтыц моделі
Жетілгеп
(еркін және
таза) бәсеке

1 ауар ен- тауар ондідірушілср- рушілсрдіц

Жетілмегеи (еркін емес)
бәсеке
моігополияОлигополия
лык бәсеке
'гауар өиді- тауар өндірушірушілердің лер аса көп емес,
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Таза моно
полия
Бір ғана
өндіруші
Бір ғана
ендіруші-

дщ саны

көптігі

Өнім
сипаты

Бір тскті
өнім

Бір-бірімеіг жолығатын эко
номика
сапасы

ауыл шаруашылығы: бидай, көк-епіс,
жеміс-жидек
ендіру.

Тауар өн- ешкандай
дірушілер жок
тарапыпан
бағаны
бақылау

коптігі

ірі тауар ошііру
шілср бар
Әр тскті
а) Бірпеше ірі
фирмалар біронім
текті (біркелкі)
тауарлар ондіреді.
б) Бірпешс ірі
фирмалар дифферспциаланған
тауарлар опдіреді.
Әртүрлі
Өпсркәсіп:
сауда: киім, а) алюміш, болат
аяк -киім, бапқыту, химиятағам
лык;
ә) автомобиль,
енімдері,
ауыл шаруашы
бензии
және т.б.
лык, ипкептары.
өндірісі.
компыотсрлер,
турмыстык
приборлар
орташа
орташа

Біртскті
өнім, ӨЗІН
ауыстыратын ұксас
0ІІІМ1ІІН

болмауы
Жергілікті
коғамдык
қолдапу
кәсіпорындары: теле
фон байланысы, элек
трогаз
әкелуші
жәле т.б.
Шамалап
болса да.
мемлекет
бақылайды

Бәсеке нарық субъектісінің тепе-тендік қүқыктағы тауарды
паддалы өткізу үшін өзара экономикалык жарысын көрсетеді немесе
қаржыны өте пайдалы жұмсау.
Бәсекенің болмауы монополизмге алып барады. Совдыктан жеке
кәсіпорын, банк, мемлекет өздерінің қүқықтарын нарыкта өктем
жүргізеді.
Нарық субъекгілері көп болса, бөсеке тиімді жүреді. Себебі бәсеке
мен монополия бір-біріне кері үғымдар.
Батыс сарапшыларының бағалауынша, бір тауар түрін сатушылар
4-5 тен аз болмағаны жөн, ал 8-15-тен көп болса өте тиімді. Егер
тер т ф ирм а 80% сауда-сатты қты бақы ласа, онда нары қ
монополияландырылған болып табылады.
Бәсекенің классикалык турін еркін, жетілген, бағалмқ деп атау
баршаға белгілі нәрсе. Мұнда баға күрылымынын еркін механизмі
экономиканы жүргізудін оте тиімді тәсілі ретінде бағаланады.
А. Смит босекенің еркін (классикалык) теориясының негізін қалаған.
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Ьәеекенің классикалық түрі нарықтық экономикасы бар елдерде
XVHl-ші ғасырда ХІХ-шы ғасырдың соңғы ширегіне дейін
байкалды. Демек, бәсеке онеркесібі дамыган елдер экономикасында
монополиялык бірлестіктердіп (картель, синдикат, концерн) тууына
дспін болған.
1 Классикалык (еркін) бәсекеиіц орнына еркіи емес, жетілмеген
бағалық емес монополиялык бэсеке келді. Бәсекелестік курестіц нақты
өзгеруі монополиялык бэсеке теориясында айқын көрінді. Оның негізін
калаушы американ экопомисі Чемберлин Эдвард Гастингс (18991967 жж.) болдЫд,
Од монополиялык босекенін негізгі ережесін жасады жэне бэсеке
күресінің бір турін ерекше байкады: «енімді дифференциациялау»
ушіи. Ол былай деп жазған: Жікгелумен бірге монополия пайда болады
жоне «жіктелуді үлғаюына карай монополия элементгері көбірекбола
бастайды» барлығында, қайда болса да белгілі дәрежеде жіктелу
ксдііеседі. Әрбір сатуі иы оз меншігінаегі онімғе абсолютгік монополияға
не, оірак оған қарамай кейбір кезде жетілмеген ауыстырушылар
тарапынан бэсеке ге үшырайды.1Сондыктан оз-өзімен бәсекелестік
курес тәеілі ретііше монополиялар онімді жіктеуге үтылады.
Екінші дуниежүзілік соғыстан кейін, батыстьщ экономикалык
ойы, қазіргі жағдайда ірі компаниялар барын айта отырып, олардын
тауарды откізу нарығына озара бодісуін корсетті. «Коптеген ірі
корпорациялар олигополиялық нарық курылымында эрекет етеді,»
— деп 1975 жылы американ экономистері Роберт Хейлбронер
(1919 ж.) мен Лестер Туроу (1938 ж.) жазды.
«Олар нарықты боледі және бір-бірімен жарнама, өнім жіктеуді,
кызмет жасауды усыну т.б. арқылы бәсекелестікке түседі». Американ
экономисі Пол Самуэльсон былай деген: «Басты қауіп монополияда
жатыр немесе жетілмеген бәсекеде. Жетілген бэсеке көптеген
ондірушілердің іске тартып, бірде бір фирманын тауар бағасына
эсер етуі болмауын қадағалайды».
Жетілмеген бәсеке бағаға кайдағы бір бэсекелес эсер еткенде
панда болады. Шындығына келгенде барлық иегерлер «еркін емес
бәсекелестікке гартыл ған».2
бег.

1 Чемберлин Э.Г. Теория монополистической конкуренции. М., 1959, 38

: Реферат учебника П .С амуэлъсоиа и В.Нордхауса «Экономикс», - Ж.
Экономические науки. № 1, 1991, 110 бет.
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Бәсекені оның тәсіліне қарай былай білеміз: бағалалык және баға
еместік немесе өнімніц сапалық (түтыну құны) негізіішегі бәсеке.
Біртекті өнімдер турінің нарыктың өзінде әртурлі бағаларды кәрсетуі
бағалық бәсекелестіктің мән-жайын түсііщіреді. Сатушы өзінің өніміне
бағаньт түсіре отырып, тауарына барынша назар аудартады және түптеп
келгенде нарықта нәтижеге қол жеткізеді. Бағалык бәсекенің негізгі
тәсілі өндіріс шығынаарын және өткерілетін тауарлар бағасын төмеңдету
болып табылады.
Баға еместік бәсеке ең алдымен енім сагіасын жақсартуды көздейді.
Баға еместік бәсекенің басты қаруы —жарнама, маркетинг факторларын
жәңе басқаларын колдану болмақ.
'і Қазіргі нарықтар өнім турлерімен ғана болініп коймайды және бәсеке
сипатымен де бөлінеді: жетілген бәсеке нарығы, моноіюлиялық бәсеке
нарығы, олигополиялық бәсеке нарығы, таза монополия нарығы. Енді
осыларға толығырақ тоқталайық.
1. Жетілген бәсеке нарығы — кез келген үқсас (бір-бірін
ауыстыратын) тауарларды сатушылар мен сатып алушылардың
көптеген қүрамынан турады. Бірде бір сатып алушы мен сатушы
жеке дара сүранымды, нарықкатауардыңтүсуін немесе онын бағасын
бакылай алмайды. Сатушы бағаны нарықтық бағадан жоғары коюға
дәрмені жетпейді, себебі сатып алушы езіне кджетл молшерде тауарды
нарықтық бағамен еркін ала алады. Әрбір сатушы бір ғана тауар
өнімін сатады. Бүл нарыққа тез келуге болады жэне тез кетуге болады.
Осындай рыноктыңмоделіне, мысалы. ауыл шаруашылығы өнімдер
нарығы өте жақын —бидай, көк-оніс, жеміс-жидек ж.т.б.
2. Монополиялық бәсеке нарығы (ф ек сөзі «монос» бір, «полео» —
сатамын) - көптеген сатушылардың үқсас, бірақ әртекті омімді
сатуынан күралады. Өнімдері бір-бірінен сапасы, касиеті, сырткы
әрлеуі бойынша ажыратуға болады, сондай-ак ассортименті, кызмет
кәрсетуі бойынша да бөлуге болады. Сатып алушылар осындай
ерекшелігін кере түра тауарларга жоғары бағаны толеуге дайығі турады.
Осындай модельге, мысалы —киім, аяқ-киім, тағам өнімдері, жағар
маймен жүне т.б. бөлшек сауда жасау өте жакын.
3. Олигополия (грек сөзі «олигос» —аздау «полео» - сатамын) —
бірнеше деген сатып алушылар нарығын корсетеді, байкалатыны,
тіпті, осылардың кейбіреулері нарыктың кеп бөлігін бакылайды. Өнім
бүл жағдайда бір текті және әр текті болуы мүмкін олигополиялык
бәсекені» бірдей бір белгісі сол оған қатысушылардың бағанын
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толықканды көтерілгендігініц on нотижесіне есеп күра алмайды.
Себебі босекелестер опы томендетуге мәжбүр етеді. Олигополиялык
нарықжағдайында өнімдер бір ұлгіде жасалған (мысалы, алюминий,
болат. химия өнеркәсібі өнімі) немесе жіктелген (мысалы, автомобиль,
копыотер. ауылшаруашылык инвентарь, түрмысгық прибор ж.т.б.).
4.
Таза монополия нарыктык сондай түрі, онда бір ғана өндіруші
бір текті онімді 1()0%-ға сатуды жүзеге асырады және ол өнімді соған
жакын ауыстырушылар жок. Таза монополияға мысал ретінде
жергілікті коғамдык колдану кәсіпорындары қызметжасауы мүмкін:
жеріілікті телефон байланысы, алегаріжүйесін жөндушіжәне басқада
коғамдык кызмет жасау жуйелері.
Босеке-күрылымдық үғым, ол бақталастық мінез-қүлықтык үғым.
Окы мына кестеден байқаймыз. Төртінші (25-4) кестеден керіғігендей,
жегаген бәсеке кезінде. бакгаласгық болмайды, ал жетілмеген бәсекеде
бакталастық мінез-қүлық нарыкта байкалып калады. Монополия
кезіиде бақталастық жоқ. Жеке оидіруші артыктау жаідайға ие болып,
ол онімнің иарығын бақыласа, онда ендірістің монополиялык
күрылымы паіща болэды. Тіпті іиағын кәсіпорынның озіце монополист
оолуы мүмкін, егер оның тауар өндірісіндегі үлесі жоғары болса. Ірі
корпорация монополиялык жағдайға ие болмауы да мүмкін, егер
оның нарыктык коркыны басқа өнідрушілермен тепе-тең болса.
Монополизмге мынандай экономикалык қатынастар типінде
жатқызамыз: жекелеген шаруашылык субъектілері езінің мүдделерін
конфагентеріне, жалпы қоғамға жүктеуі мүмкін және олардың езіне
керекті тутынысын жокка шығарады.
Нарықжағдайын бақылай отырып, бәсеке жағдай жасау мен қолдау
мемлекетгік антимонополиялық органдардың ісі болып табылады.
Босекелестік ортанын қалыптасуына шағын жөне орта кәсіпорындар
кызметінің еркіндегі ерекше роль атқарады.
КАТЕГО РИЯЛАР МЕН ТЕРМИНДЕР

Нарыктык механизм, сүраным мен үсыным заңы, тепе-тендік
бағасы, нарықтык тепе-тендік, жетілген және жетілмеген бәсеке,
монополиялык бәсеке, олигополия, таза монополия, бағалықжәне
баға еместік босеке, пайдалалық, жалпы пайдалылық, шекті
пайдалылық, шекті пайдалылык, төмендеу заңы, ресурсты шектелуі
(сиректігі), шексіз түтыныстар, бюджеттік сызық, талғамсыздык
кисығы (шектелген), табыс эффектісі, алмастыру эффектісі.
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САБАҚТЫҢ ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ ЖОСПАРЫ

1. Нарықтық реттеудің теориялық негіздері (А. Марршалл.
Е. Бен-Баверк, А. Смит, JI.B. Вальрас, К. Маркс, Дж. Кейнс).
2. Нарық механизмдегі сураным мен ұсыным.
3. Бәсеке және оның әртүрлігі. Дамыған нарықтық экономика
жағдайындағы бәсеке сипаты.
МӘНЖАЗБА МЕН БАЯНДАМА ТАКЫРЫПТАРЫ

1. Н ар ы қты реттеуд ің к л а с с и к а л ы қ ж ән е к ей н стік
түжырымдамасы.
2. Сұраным мен ұсыным теориясы —нарықты реттеудің негізгі.
ӘҢГІМЕ ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

1. Нарықтық механизм дегеніміз не?
2. Сатушы мен сатып алушылардың кездескен субъективті
бағалауы қалайша тепе-тендік бағасының болуына алып келеді?
Бүл теорияның авторы кім?
3. Капиталдың бір саладан екінші салаға құйылуына қандай
себептер алып барады? Бүл жерде қалайша тепе-тендік бағасы
(өңдіріс бағасы) қалыптасады? Осы теориянын авторы кім?
4. Сүраным мен үсыным. Қандай жағдайда олардын езара ісәрекеті ақша тапшылығына алып келеді?
5. Жетілген бәсекенің жетілмеген бөсекеден айырмашылығы
неде?
6. Жетілген бағалық бәсекенің артықшылығы неде?
7. Пайдалылық өзінше нені көрсетеді?
8. Жалпы пайдалылықтың шекті пайдалылыкган өзгешілігі неде?
9. Шекті пайдылылықты үлғайтуға бола ма?
10. Бай мемлекеттердің ресурстары шектеулі ме?
11. Т алғам сы зды қ картасы н ы ң кез келген нүктесінен
талғамсыздык кисығын неге жүргізуге болады?
12. Неге талғамсыздық кисығы ешкашан қиылыспайды?
13. Егер бір тауардың, бағасы өзгерсе, ал басқасына карағанда
өзгеріссіз қалса, онда бюджеттік сызықта не болмак?
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ЖИЫРМА АЛТЫНШЫ ТАРАУ. НАРЫҚТЫҚ
ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ
ТЕОРИЯЛАРЫ
26.1. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК
РӨЛІНЕ ТЕОРИЯЛЫК КӨЗҚАРАСТАР

Бүдан 225 жыл бұрын (1776 ж.) Адам Смиттің «Халықтар
байлығьшьщ табиғаты мен себептерін зерттеу» еңбегі жарық көрді,
онда ол «мейлі бәрі өзінше жүрсін» тезисін жариялады. Мемлекет
нары кты к эконом икаға араласпауы керек, бірақ ол «түнгі
карауыддың» ролін агкарып, жалпы тәртіптілікті қамтамасыз етеді.
Бүл уакыттын ішінде мемлекеттің реліне әлденеше рет теориялық
көзкарастар өзгерді. Джон Мейнрад Кейнс 1936 жылы шықкан
өзінің «Еңбекпен камту, есім мен ақшаның жалпы теориясы»
енбегінде мемлекеттің экономикаға араласуының қажетгілігін айтгы.
Ол экономикалык дағдарысты, жаппай жүмыссыздықтың тууын
ескертіп отыруы керек. Алайда мемлекет, Дж. Кейнстің кеңесін
тындай отырып, экономикалык кызметгерден бас көтере алмай,
жаңа міндетгерді шеше алмады. Батыс едцерінде 70-шы жылдардың
ортасында тағы да экономикалық дағдарыстар лап ете қалды. Осы
толкынның арқасында Дж. Кейнстің көзқарасын жоқка шығаратьш
түжырымдар пайда бола бастады. Олар нарықтық экономикаға
мемлекеттік араласпау идеясын дәріптеді.
Бүл тужырымдар «неоклассикалық» («неолибералдық») деп аталды.
Оньщ авторлары неміс экономисі Фридрих Август фон Хайек (18991984 жж.) пен американ экономна Милтон Фридмен (1912 ж.) жэне
баскалары болды.
Н арыктык экономикаға мемлекеттіғі; ролі жайлы аралас
экономиканы жақтайтындар басқа көзқараста болды.
Американ экономисі Дж. Гэлбрейт (1908 ж.) «салмақтылық» куш
теориясын үсынды. Оның айтуынша, еркін нарықтық экономикада
реттеу механизмі жоқ, ал оны н орнын «салмақтылық» күш
ауыстырып, монополияға қарсылық білдіреді жэне олардын
кысымын басып отырады. Дж. Гэлбрейт «салмактылық» күшке
алдыменнен мемлекетп жатқызады. Мемлекетхің араласуыньщ басты
максаты —экономиканың дұрыс қызмет атқаруы, дағдарысқа қарсы
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бағдарламалар, әлеуметтік инвестициялау: мектеп, аурухана тұрғын
үй, жол салу және қауқары төмен аудандарға көмек жасау болмак.
Басқада белгілі американ экономисі, «аралас экономика»
теориясы ны ң өкілі Пол Самуэльсон былай деген: «Біздің
экономикалык жүйе —еркін кәсіпкерлердің «аралас» жүйесі болып
табылады, себебі экономикалык бақылау коғам тарапынан жүзеге
асады».1
Әртүрлі экономикалык жүйедегі мемлекеттің экономикалык рөлі
жайлы теория К. Маркс пен В.И. Лениннің еңбектерінде терең
қаралған. Айпағымыз, В.И. Лениннің жаңа экономикалык саясат
негізінде (НЭП) 1921-ші жылы Ресей экономикасына нарыктык
қатынастарды ендіру кезіндегі мемлекеттің рөлі жайлы ойлары өте
күнды.
Жаңа экономикалык саясат еркін сауданы ендіруді межелеп,
жана жағдайдағы мемлекеттің рөлін анықтады.
В.И. Ленин былай деп жазды: «мемлекеттің бакылауынан
қашпайтын дүрыс саудадан біз қашпауымыз кажет, оны дамыту
бізге ыңғайлы». Нарыктык экономиканы ете терең зертгеген ағылшын
экономистері - Дж. Кейнс, Рой Харрод (1890-1978 жж.), Джоан
Робинсон (1903 ж .) жэне американ экономисі Элвин Хансен (18871975 жж.) болды.
Қазақстан Республикасы аралас әлеуметгік бағытгалған нарыктык
экономика жолына түсті. Осы жағдайды ескере отырып, біз енді
мемлекетгің экономикалык қызметін қарастырамыз.
26.2 НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКДДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ

Мемлекет пен нарықтың өзара қатынасы нарыктык коғамда
маңызды мәселелердің бірі, себебі бүл экономикалык жүйеде
м ем лекет ерекш е қы зм еттер д і атқар ад ы . Ш аураш ы лы к
байланыстарьш интернационализациялау мемлекетгің экономиканы
реттеуіндегі рөлін күшейтуге объективті жағдайлар жасайды.
Экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесі үзақка сызылған
эволюцияның жемісі, бүл істі жүзеге асыруда оны реттеудін
экономикалык механизмдері өзгеріп отырды. Мемлекеттін эконо1 Самуэльсон П. «Экономика». М. Н ПО «Алгон», 1992, 32 бет.
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ми капы реттеу турлері мен тәсілдерін жасауда дүниежүзілік
экономикалык дағдарыстар, осіресе 1929-1933 жылғы «үлы
депрессия» аталған әлемдік экономикалык дағдырыс ерекше роль
атқарды. Бұл жағдайда мемлекет өзіне біркатар қызметті алуға
можбүр болды. сөйтігі нарыктық экономикаға мемлекеттің
аратасуыныц оңтайланған шекараларын іздеді.
Кез келген елдін экономикалык жүйесіндегі мемлекеттің рөлі
онын кьпмеггер арқылы байқадады. Экономикалык кызметгіңтүрлері
оте квп, сондыктан оны roman, негізгі блоктарға біріктіру қажет:
біріншіден, нарық жағдайында мемлекет мына кызметтерді өз
мойынына алады: стратегиялық, экономикалык, күрылымдық,
техникалык. әлеуметтік, демофафиялык болжау мен жоспарлауды.
Экономиканы ретгеудін тікелей жэне жанама кызметін де атқарады.
Осы атіътған нәрселердің барлығының қызметін тек кана мемлекет
откеруі мүмкін;
екіншіден, мемлекет иығына мемлекеттік кәсіпкерлік кызметі
жатады. Ол қоғамға кажет мемлекеттік кәсіпорын (коғамдыкпен
ш аруаш ы лы к есегітегі) мен ө н д ір істік ж ән е әлеум еттік
инфрақүрылымды жасайды. Олар: темір жол мен жалпы үлттык
шоссе жолдары, кепір, каналдар, газ бен мүнай күбырлары,
байланыс. аурухана, мектеп т.б. объектілер;
үшіншіден. нарыктык жүйе калыпты кызметін камтамасыз ету.
Сатып алушы мен кәсіпкер мүдделерін қорғау, стандарт қызметін
күру, өнім сапасы мен салмағын өлшеу, бәсекені қолдай отырып,
нарыктык экономикада монополизмнің болуьша барынша күрес
жүргізу, ол үшін белгші күкықтык база жассілады. Мемлекет бүл
жағдайда өзіне коғамдық әрбір кызметін алғаны жөн;
тортіншіден, мемлекет дағдарысқа қарсы саяеатты жасау мен
огкеру кызметін аткаруды бюджет саясатыньщ көмегімен үлттык
табысты улестіру арқылы жүргізеді. Түрғындардыңтолыкжүмыспен
камтамасыз етілуін қолдап, экономиканы түракттандыру қызметін
жүзеге асырады;
бесіншіден, мемлекет түрғындарды әлеуметгік корғау жумыстарын
озіне алады. Оларға — оқушылар, студенттер, зейнеткерлер,
мүгедектер мен көп балалы отбасын жатқызамыз. Өскелең үрпакты
тәрбиелеуді де оз кызметі санайды.
26.3.

НАРЫҚТЫ РЕТТЕУ ТӘСІЛДЕРІ

Нарыкты реттеу тәсілдері —бүл мемлекет пен мекемелердің удайы
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өндіріс процесінде максаты бағыт беру әдісін айтамыз. Ол нарыктык
механизм қызметіне калыпты жағдайы қамтамасыз етуге эсер етеді.
Реттеудің мұндай элементтері алғашқы рет бірінші дүниежүзілік
соғыс кезінде пайда болды. Тек екінші дүниежүзілік соғыстан соң,
мемлекеттің экономиканы реттеу өнеркәсібі дамыған елдерде жалпы
құбылысқа айналды.
Салғырттықтың методологиясына негізден шаруашылык
жүйесінен бұрынғы Одақтың бас тартуы, экономиканы ретгеу
тәсілінің мағынасын түбегейлі өзгертеді. Себебі нарыктың кұрьиіуы
ж аңа өн д ірістік каты н астарға көш уді байкатады : халы к
шаурашылығын басқарудың вертикальды кұрылымынан бас тарту,
оны горизонтальды қүрылыммен ауыстыру. Нарык мемлекетпен,
кәсіпорын (фирма), тауар өндірушілермен де реттелуі әбден мүмкін.
Демек, реттеуші субъектілеріне байланысты ретгеу тәсілін шартгы
түрде былай классификациялаймыз: мемлекеттік және мемлекеттік
емес, ол нарықтық тепе-тендікке эсер ету әдісіне қарай — тікелей
және жанама.
Ретгеудің тікелей тәсілі экономикалық процестің өзіне жэне онын
параметріне өктемділеу эсер етумен байланысты. Әдетге, олар белгілі
объектіге бағытталып, адрестік сипатқа ие болады.
Нарықты тікелей реттеу тәсіліне жиынтык сұраным төлем
қабілеттілігінің қалыптасуы үшін және халық шаруашылығы
түрақтылығын камтамасыз ету үшін орталықтан колданатын әдістер
жатады. Бүл жерде әңгіме жалпы мемлекетгің кызметі жайлы емес,
мемлекеттің дүрыс әлеуметтік атмосфера жасауды қолдану төсілі
жайлы болып отыр. Ол нарық қызметінің тиімді жүзеге асуына
ыкпал жасайды. Бүл жағынан бәсекені дамыту үшін экономиканы
тым монополиялау шараларына қатысты болса, екінші жағынан —
телем қабілеттілігі жағдайын сақтау үшін түрғындарды әлеуметтік
корғау саясатын жүргізеді.
Реттеудің жанама тәсілі негізінен адрессіз болғанмен, бірак барлық
шаруашылық субъектілеріне міндетті болады. Олар экономикалык
кызметгің жағдайы мен нәтижесіне эсер етумен байла ныстырылады.
Тікелей жэне жанама тәсіддер арасындағы шекара шартты түрде
ғана. Нақты өмірде олар араласып кеткен және меншік типі мен
объектіге эсер етуіне байланысты жіктелген күйде, әртүрлі
тармактарда қолданылады.
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Әлемдіктәжірибе көрсеткендей, мемлекеттік реггеудің шаралар
жүйесі мен түрлері әрбір елде ете көи тұрлі болып келеді. Бүл
жуйснщ өзінің ерекшелігі бар. Мемлекеттік реттеудің —ең маңызды
инструментіне мыналар жатады:
Фискаддык саясат;
Несие-акша саясаты;
Баға мен табысы реттеу саясаты;
Әлеуметтік саясат;
Сыртқы экономикалык саясат;
Әкімшілік ретгеу;
Қыска мерзімді реттеу;
Үзак мерзімді реттеу;
Аймактык реттеу.
1. Фискалдық саясат. Ол мемлекеттік бюджетпен байланысты
каржыны реттеуді қамтиді. Ең алдымен оған мемлекеттік сатып
алулы үлғайту мен кыскарту, күрделі каржы бағдарламасы,
әлеумегтік төлемдер, бюджеттен жекелеген сала мен кәсіпорын
(фирма) үшін дотация мен субсидиялар, салық шаралары жатады.
Фискалдык саясатгын ең маңызды бөлігі салықты реттеу болып
табылады. Ежелден салыкка қатысты белгілі нәрсе, ол экономикада
екі жакты роль аткарады. Бір жағынан — мемлекеттің табысын
калыптастырса, екінш і жағынан түтынушы мен өндірушіге
ынталандырушылык эсер етеді. Салықтың жоғары болуы жадпы
үлтгык енім көлемін азайтады. Сондай-ак салықтың төмен болуы
мемлекеттің табысын азайтады. Сондықтан нақты жағдайды ескере
отырып, салык ставкасының дүрыс шекарасын аныктау мәседесі
көлденен тартылады.ГСалыкты реттеудің ең кен тараған түрлері
мыналар болып табьигады:
і\ а) кейбір экономикалык процестерді ынталандыру мен шектеу
мақсатында салык ставкасын езгерту. Мемлекет экономиканы
көтеруді ынталандыру үшін кейбір жекелеген сала мен территорияға
(Арал өңірі), табиғаты келеңсіз ауданға, еркін экономикалык аймакка
арнайы салык салудың жеңілдеген режимін белгілейді.
Кәсіпорынның кызметі ең маңызды мәселені шешуге арналса,
жергілікті деңгейдегі мемлекетпк органдар өз шама-шарқына қарай
оны ынталандыра сілады. Төлеушілердің негізгі массасына жанама
с іш ы к пен табыс салығы ставкасын көтеру жеке түтыну т а у а р л а р ы н а
сүранымды шектеу үшін жасалады. Пайдаға салык ставкасының
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өзгеруі қорлану процесіне эсер ету ұшін жасалады: салық
ставкасының ең төмен кезінде күрделі каржы өседі, ал ең жоғарғы
инвестициялау аса павдасыз;
у- ә) ставканы өзгертпеуді сақтай отырып, салық төлемі ережесін
өзгерту. Мысалы, бүған негізгі кор амортизадиясының мүмкін
болатын мерзімін өзгертуді жатқызамыз. Амортизация мерзімін
қысқарту амортизациялық төлемдерді ұлайтуға мүмкіндік жасайды
және сол салық ставкасы жағдайында ресурстардың қорлануын
үлғайтады;
}| б) салық жеңілдіктерін алып тастау немесе ендіру. Сала
жеңілдіктерін белгілеу капиталдьщ, сала аралық күйылуын ретгейді.
Салықты реттеудің тиімділігі қайшылықты тенденция мен
шектеледі, Егер конъюктура күрделі қаржы үшін ыңғайсыз болса,
онда салык ставкасының төмендеуі ынталандыруға аса қаукарсыз
болуы мүмкін.
1_2- Несие-ақша саясаты. Бүл тәсілде халык шаруашылығы
мәселелерін шешуде ынталандырушы роль аткарады. Мемлекет
нақты салалық және аймақтық мәселелерді шешу үшін арнайы
мемлекетгік бағдарлама негізінде мақсаттық жеңіл несиелер береді.
Ол арнайы бюджеттен тыс даму қорын қүруы мүмкін. Несиені
реттеудің төмендегідей түрлері жиі кодцанылады:
а)
экономикалық банктің есегггеу ставкасының өзгеруі. Есептеу
(дисконттық) ставка — банктың вексельді сатып алғандағы
(есептегендегі) банк алымын карыз процентінің (пайызынын)
мөлшері дейміз немесе жеке түлға мен мекемелерінің қысқа мерзімді
міңдетгемелері. Эмиссиялық банк коммерциялық банктын векселін
ғана ескереді. Есептеу (учетный) ставкасыньщ төмендеуі мен көтерілу
жеке коммерциялық банктердің әртүрлі қарыздар ставкасын кайта
қарау үшін сигнал болып табылады. Несиенің кымбаттауы (есептеу
ставкасының көтерілуі) несиелікжәне инвестациялык белсенділікті
шектеу үшін қолданылады, ал несиенің арзандауы — іскерлік
белсенділікті ынталандыру үшін қажет.
ә) эмиссиондық банктегі міндетті минимальды салымның
көтерілуі. Коммерциялық банктердін эмиссиондык банктегі
депозитгері (салымы) колдануға рүксат етілмейтін еріюі салымдардан
(еркін резерв пен міндетгі салымдар) түрады. Міндетгі салымдарды
үлғайта отырып, үлттык банк жеке банктердің несие ресурстарын
ш ектсйді. Aj i , ол&рдың мөлш срін ксмітс оты ры п, нвсис
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экспансиясына мүмкіндік жасайды;
б)
«ашык нарықтағы операция». Мемлекет бар пөрменімен
облигапияны сатады немесе сатып алады. Бірінші жағдайды жеке
несие жүйесінен қарыз капиталының ресурстары алынып,үдайы
ондірісгі киындатады. Екінші жағдайда (сатып алу) қосымша қаржы
несие жүйесіне күйылып, ұдайы өндірісті ынталандырады.
Сондай-ақ банк-несие мекемелері қызметгерін реттеудің әр
тұрлі баскада түрлері (мысалы, тұтыну несиесі бойынша пайызды
реттеу, биржа пайызының размері және т. б.) қолданыладь^
3. Баға мен табыстарды реттеу саясаты. Фискальды жэне несие
саясаты тәсілдері көбінесе баға мен табыстарды реттеуде тиімсіз
күрал болып қалады. Сондыктан мемлекет көбірек тікелей қүралға
жүгінеді.
4. Әлеуметгік саясат өзіне табысты индексациялау, төменгі өмір
сүру денгейін бекітуді коса отырып, қоғамдағы кедей топқа көмек
көрсету бағдарламасын жүзеге асыруға күш салады. Оларды
каркынды инфляция салдарынан корғауға көмектеседі. Әлеуметгік
саясат мынандай салаларды камтиды; білім, медицина, мәдениет,
көп балалыларға көмектесу, түрғындардың жүмыспен қамтылуы.
5. Сырткы экономикалык реттеуге мыналар еңді: мемлекетгің сауда
саясаты, валюталык курсты басқару, сыртқы сауда тарифтер жүйесі,
квота, лицензия. Осы максатка мемлекет баға мен табыстың өсуіне
(жалакы, зейнет ақы, стипендия, жүмыссыздык ақьісы және т.б.)
максимальды шектеуді белгілеп, кейде оның уақытша ұлғаюын
токтатады. Себебі кез келген баға мен жалақыны көтеру мемлекеттік
органдардын алдын ала санкциясын алуы кажет. Табыс көзінін
пайда, дивидент ж.т.б. түрлеріне тікелей шектеу жүргізілмейді.
6. Әкімшілік ретгеу әртүрлі бақылау шараларын жүзеге асырады.
Олар арнайы кейбір оқш ауланған салаларға байланы сты
колданылады. мысалы, коғамдық, қолдану салаларын реттеу
(электроэнергетика, көлік, байланыс, коммунальдық қызмет және
т.б.), қор биржасы мен несие банк мекемелеріне әкімшілік бақылау,
жеке бәсекелестіктің ережесін сактауды бақылау. Мүңда жүмыс күіш
нарығын реттеу кызметі, нақтыласақ — жұмыстылық мекемесі
(жүмыссыздарды есепке алу, жәрдем ақыны төлеу, олардың жүмыска
орналасуын үйымдастыру).
7. Қыска мерзімді реттеу ұдайы өндіріске сондай мақсатпен
эсер етеді, себебі бірнеше айдың ішіңде нәтиже алуы керек. Аддына
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қойған мақсаты экономикалык циклдык ағымдағы фазасының ісәрекетін өзгертуге әрекет жасау. М ысалы, эконом икалы к
дағдарыстың ауқымын бәсендетіп шектеу, козғалыс фазасының
жұзеге асуын тездету, өнеркәсіп өрлеу (кетерілу) фазасын тоқтата
тұру немесе соза туру жэне т.б. Осы себептерге байланысты кыска
мерзімді реттеуді көбінесе коньюктуралық немесе антициклдық
саясат деп атайды.
Нарыкка өту кезінде кыска мерзімді реттеудің, басты мақсаты
—бағаның тым каркынды өсуімен күресу, инфляцияны тоқтатуға
күш салу болады. Қысқа мерзімді ретгеудің бүл бағыты дефляциялык
саясат аталады.
Үзақ мерзімді реттеудің максатты бағыттағы үдайы өндіріске
әсері сондай, нәтижесін бірнеше жылдарда алуға есептелінген.
Мүндағы кезделген нәрсе — экономиканың белгілі ұзак өсу
карқынын (экономикалык өсу саясатын айтамыз) колдау, кейбір
салалардың қаркынды дамуы арқьиіы қоғамдык өндіріс күрылымын
езгерту. Үзак мерзімді реттеу амортизациялық саясат түрінде
технологиялық кайта күру мен халық шаруашылығының жеке
салаларында ҒТП-ті жетілдіру максатында колданылады. Өтпелі
кезенде Қазакстандағы негізгі қорлардың амортизациялануынын
жеделдеуі ескі күрал-жабдықтар турін тез ауыстыруға мүмкіндік
жасайды және жаңаларын қосады.
26.4. БАҒДАРЛАМАЛАУ Ж ЭНЕ БОЛЖАУ
Накты реттеу тәсілінен баскада, ретгеу түрлеріне белек карауға
болады. Оған кейбір максатпен белгіленіп (оймен) біріктірілген,
өзара байланысқан жиынтық тәсіл мен рычагтарды түсінеміз
(жаткызамыз).
Үзақ мерзімді ретгеудін пәрмеңді тұрінде мақсаттык бағдарламаны
жатқызамызу Себебі онда накты шаруашылык міндеттемелерін
шешуде немесе белгілі бір әлеуметтік-экономикалык межеге
ж еткенш е арнайы ж иы нты к ш аралар үйы мдасты ры лады .
Вағдарламаның ерекшелігі максатгық сипатында, накты мерзімге
және межёге бағытталуы, орындалуының адрестілігі болмақ.
Бағдарламаның өткерілуі барлык реттеуші төсіл жүйесін колдану
аркылы жүзеге асады. Мысалы, екінші дүниежүзілік соғыстан сон,
Германия, Франция мен Жапонияда экономика салаларының (кара
металлургия, келік машинасын жасау) негізгілерін жедел дамыту
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үшін арнайы шаралар кабылданған. Ол еондай-ак қазіргі техникалық
прогресс жағдайында срекшс роль аткаратын салалар (электроника,
техника) мен экспорітык бағыггағы салаларды да камтыды.
Бағдарламаны кодімгі жоне тотенше деп болеміз. Соңғысы ерекше
жағдай болғанда жасалса, ал кәдімгі бағдарлама белгілі кезеңге
болініп. әдегте бес жылға жасаладьу Оған жыл сайын өзгерістер
снгізілііт және бір жылға созылады. Бағдарламаны жасауға кең
көлемде кәсіпкерлер одағынын (ассоциациясының) сауда-өнеркәсіп
палатасы окілдері, кәсіподак, үлттык (орталык) банк өкілдері де
катысадьь
Жоғарыда корсетілген мақсаттык және төтенше шаралар
симатындағы бағдарлама негізінде ХХ-шы ғасырдың 60-шы
жылдарынын соңында олемдік кауымдастықтағы біраз елдержалпы
үлтгык ортаіиа жеііел бағдарламаға көшті. Бүл бағдарлама экономика
дамуының ен дішекті көрсеткіиггерін камтыды. Бағдарламаны
бастағандар —Франция, Жапония, Нидерланд, Норвегия, Швеция,
Финляндия мен Оцтүстік Корея еді.
Нарыктык экономикасы дамыған кейбір елдерде мемлекеттік
жэне мемлекеттік емес органдар күрылып олардын міндетіэкономиканы реітеуді жүзеге асыру:
Францияда жоспарлау туралы Бас комиссариат күрылған;
Англияда экономикалык дамудың үлтгық кеңесі;
Итішияда экономикалык бағдарлама бойынша министрлер
Комитеті;
Г ерм ан и яда эк о н о м и к а н ы б ағд ар л ам алау бойы нш а
коныоктуріілык кенес.
Жоғарыда көрсеттілген бағдарламалар индикативті сипат алады.
Ол дегеніміз мемлекеттің кабылдаған жоспары мемлекеттік мекеме
мен кәсіпорынға міндетті. Жеке концерн, компаниялар немесе жеке
кәсіпорындар (фирма) оз өнімінін колемін, күрделі қаржысын
жэне т.б. аныктау еркіндігін сактайды.
Казакстан Республикасында арнайы жалпы мемлекеттік
оағлар.іамалар маңызды аймақтык мәселелерді шешу үшін жасаладьі.
Мысалы, Аралды калпына келтіру, Семей мен Батыс Қазакстан
полигондык («Нарын-Азғыр, Тайсоған») аймағын дамыту, аудандағы
жекелеген («Ауыл») ауылдарды котеру және т.б.
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Салалық, салааралык, аймакаралық және аймактық деңгейге
жасалған бағдарламалар белсенділікпен қолданылады. Олар ірі
макеаттык - экономикалык, әлеуметгік, инвестициялык, ғылымитехникалық (каарларды дайьшдау мен кайтадайыңдау, перспективалы
ғылыми бағыттар, экология, ақпаратты камтамасыз ету жэне т.б.)
мәселелерді шешуге бағыгталған. Алдына койылған міндетгерді,
мәселенің масштабын шешу аркылы бағдарлама деңгейі айкындалады.
Тиімді реттеуді атқару үшін жоғары денгейде сапалы болжау
қажехР Алайда жетілмеген статистикаға байланысты болжаудын
м үмкіндіктері ш ектеулі, себебі кон ц ер н мен банктердін
коммерциялык күпиясына кол сүғуға шамасы келмейді. Демек,
мемлекеттік реттеу толық аныкталмаған шешімдерге негізделген
және дәлелденбеген материалдарға сүйенетінде болуы мүмкін.
(Экономикалык болжаудыі і максаты-түракты экономикалык, өсуді,
толықжүмыстылықты камтамасыз ету, инфляцияны токтату жене
т.б. Болжаудың үш типі бар: үзақ мерзімді (10-25 жыл), орташа
мерзімді (3-5 жыл) жэне кыска мерзімді (1 жыл).
Болжауды ж асауға екі әд іс колданы лады . Б ірінш ісі
микроэкономикалық талдауға негізделген және бастау нунктін жеке
жоспарлар мен фирма болжауы атқарады) Жиналған мәліметтер
қорытындыланады және мемлекегтік сектор бойынша есептеулермен
бірге экономика дамуының басты бағдарламаларына үсыныстың
негізі бола алады. Осы мен қатар мемлекеттік жэне жеке инвестиция
бағдарламалары жасалады.
(Екіншісі макроэкономикалык талдауға негізделген жэне жалпы
мақсаттарды айқындауға бағытталып, оған жету міндеттілігі қажетақ^ Статистикалық мәліметтерді эстрополяциялау қолданылады,
«экономикалык барометрлерді» жасайды. Сонын негізінде казіргі
болып жатқан өзгерістерді ескере отырып, алдағы жылғы
жағдайларды болжайды. Одан басқа эконометрикалык озгерістер «.
арасындағы катынастарды карастыруға негізделген экономикалык
тәсіл қолданылады. Осының динамикасы бойынша бүрынғы
экономикалык кызмет айкындалады жэне математикалық тепетендік күрудың негізінде даму перспективасы жайлы корытынды
жасалады. Болжаулар фирмаға мүмкін болатын нары кты ң
конъюктура өзгерістеріне ыңғайлануды карастыр^шы, бірак найда
өсуінің төмендемеуі кажет.
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2 6 .5 . М Е М Е Л Е К Е Т Ж Э Н Е Б И ЗН Е С

Мемлекет пен бизнес озара іе-әрекеті кәсіпкерлік одақтар
(аесошишиялар). сауда-өнеркәсіп палатасы аркылы жүзеге асады.
Сауда-өнеркәсіп палаталары мемлекетпеп тікелей байланысты
жуне кәсіпгік окуды үйымдастырушы ретінде кызмет аткарады.
Биржа кызмегін бақылауы мүмкін, тауардың тууы мен сапасыжайлы
куәлік (сапалык сертификат) береді, бизнес мүддесі үшін көрме,
жәрмеңке, сауда аукииондар үйымдастырзды, үсак бизнес үйымын
күрып. онын да.муына ыкпат жасайды. Нарык жағдайьшда барлык
кәсіпкерлер оданынын алдында түрған басты максат —мемлекет
пен кәсілкердің езара іс әрекетінін ымыраласуымен жалпы
әлеуметтік-экономикалык саясатты жасады. Мүндай іс әрекет
нары кты к эконом икасы дамы ған барлы к елдерде кеңінен
колданылады.
Кәсіпкерлер одағы —бүл бизнестін басты штабы:
—Гер.манияда —Батые Германия онеркәсібінін федералды Одағы.
Онда 95 мың кәсілкерлер мен фирмалар біріктіріліп, ірі бизнесті
дамытумен байланысты мемлекеттік зандарды жасауға қатысады.
Бүл Одактың Боннда, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Брюссельде
өкілдіктері бар;
—Франиияда- француз кәсіпкерлерінің Үлттық Кеңесі (патронат),
—АІСДІ-та -Үлттық өнеркәсіпшілер ассоциациясы;
—А нглияда —британ өн еркәсіб ін ін Конфедерациям ы;
—Италияда- итальян енеркәсібінің К онф едерациясы ;

— Ж апонияда — ж апония экон ом и калы к үйымдарынын
федерациясы.
Н ары кты к экон ом и ка жағдайы нда м е м л е к е т пен тауар
ондірушілер тең қүкыкгы партнер ретінде іс аткарады . Мемлекет
өзінін катынастарын кәсіпорын, фирма, ко м п ан и я, кон и ерн и ш
барлык типтерімен шарт жасау негізінде нем есе келісімге кұрадыОлай жасау нарыкты реттеудін м аны зды түрі болы п табылады.
Қүқыктык базаның жетілмеген жаңа шаруашылык тәсілім нін
игерілмеген кезінде бүл келісімдер м е м л е к е т т ік орган мен
косіпорындардың экономикалык мәселелерді шешуде күш-жігерін
біріктіруде маңызды роль аткаруы мүмкін. Келісім шеңберінде
барлык катысушы кәсіпорындарға әлеуметтік мәселені шешуге,
нарықтық и нфракүрылымды, көлік сетін, энергетикалык базаны
дамытуға оңтайлы әрі ыңғайлы түрлердің табылып калуы да мүмкін.

Бұл жерде жалпы шаруашылық корын күру мәселесі шешіліп калуы
мұмкін: бартерлік және валюталык қор, кенжелеген аудандарды
әлеуметтік колдау қоры және т.б. Нарықты реггеу мен бәсекеге
жағдай жасаудың ең маңызды түрі —монополияға қарсы шаралар
жүйесі болып табылады. Қазір Қазақстан Республикасында 90-ға
жуық ірі кәсіпорындар бар. Олар 100-ден астам ең маңызды өнім
түрлерін ш ы ғары п, м он оп оли ст болы п оты р. Бүл жерде
технологиялық біртектіліктің болмауынан ж әне өндірістің
территориялы қ ф акторы м ен де жағдай күрделене түседі.
Экономиканың монополияланбаған кезінде ғана нарыктык
қатынастардың дамуы мүмкін. Н арык жағдайында мемлекет
экономиканы басқарудың салалық приндипінен бас таршайды.
Мемлекеттік қызмет елдерге тез тарайды, ал салалық баскару еш
жерде толық жойылған емес. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей.
нарықтық қатынастар жағдайында мемлекеттің маңызды кызметі
экономиканы реттеу болып кала береді. Оның мақсаты —қоғамдық
өндірісті тиімді дамыту, айқын дүрыс бәсекелестікке жағдай жасау,
халық шаруашылығының діңгекті аясына экономикалык тәсілдін
әсерщ белсеңді қолдану. Жекелеген дамыған мемлекетгер реттеуші
нарықтық қатынастар жүйесіне ХХ-ғасырдың 30-шы жьщдардың
басында көше бастады. Қазіргі уақытта бүл елдерде реттелмейтін
нарық жоқ. Нарықтық экономикасы дамыған елдер біздің жоспарлы
реттеу тәжірибемізді қолданып, нарықты реттеудің тиімді жүйесін
жасап, өз бойында органикалык түрде жоспар мен нарыктык
жетістіктерін сіңіре болды. Тек жоспар директивалы емес,
индикативті, бағыттаушы бодцы, ал нарык стихиялы емес онын ісәрекет мемлекеттің бақьшауында болды.
Қазақстан Республикасында рыноктың калыптасуы жағдайьшда
экономиканы ретгеудің тікелей жене экономикалык тәсілінің ролін
төмендетутенденциясы басымырак болады. Олардың өтлелі кезенде
сақталуы нарықтық қатынастардың дамымауымен жөне тұракты
қызмет жасайтын жаңа шаруашылық механизмінің болмауымен
түсіндіріледі. Алайда, бүл шаралар нары кты к катынастын
калыптасуын жеделдету үшін де қолданылуы мүмкін, сондай-ак
объективп және субъективті себептермен толыкгырылуы да мүмкін.
Мемлекеттік реттеу жүйесі жоғарыдағы көрсетілген тәсілдер іс
әрекетімен ғана шекгелменді, сонымен катар реттеу процесінде жүзеге
асуына жағдай жасайтын мына элементгерде еңдіріледі:
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кукыкгыкбаза (зандар, бағдарлама. укімет қаулысы, президент
жарлығы жоне т.б.) жоне ынгаіілы нарыктык ортаны камтамасыз
ету;
слуыкіырү мен макроэкономикалы к түрақтылық. Демек,
жү.мысгылық денгейі мен босекеге бакылау жоне экономикалык
өеуді ынтал а нд ыру;
оөсекелестікті корғау жоне кәсіпкерлікке жағдай жасау;
үлгтык габыс пен материапдық байлықты үлестіру (кайта бөлу);
үлпъік табыс күрылымын өзгерту үшін ресурстарды болуді ретгеу;
эк о н о м и кал ы к ти ім ділікті артты ру үшін ресурстарды
орналастыруға осер ету.
Демек, мемлекеттің реттеушілік іс-орекеті тікелей және жанама
лраласкан тәсіл мен рычагтарға негізделіп, белгілі мақсатқа жету
үшін жасалады.
Қазақстан Республикасының алдында аймақтық реттеу мәселесі
ө ге өткір болып тұр.
Казакстан Республикасы баска көптеген елге қарағанда
территория аукымы жағынан әлемдік масштабта шекарасының
үлкен әрі үзын болуына қарай, ірі мемлекет санатына қосылады.
ерриторияның сондай улкен болуы оның аудандарының бірірінен айкын айырмашылыкта болуына ;иіып келеді. Оған; табиғи—
климапық жағдай, жергілікті рельеф ерекшелігі, топырақ қүрамы,
жануар мен осімдіктер олемі, табиғи пайдалы қазбалардың орналасу
мен оның корлары, енбек ресурстарының болуын жатқызамыз.
сы факторлармен коса казіргі кезде экономикалык және саяси
смпаттағы жаңа факторлар пайда болды. Қазақстан Республикасы
егеменді тәуелсіз мемлекетке айналып, өзінің аймақтык саясатын
оз мұддесіне сай озінш е шеше алды. Бүл бүрын одақтык
мүкіаждығына жүмыс істеген кәсіпорындардьщ бағыт-бағдарын
өзгергуге алы п кел іп , енді р е сп у б л и к а н ы ң түты ны сы н
ка нағаттанд ыруға жүм ылдырады.
Бүрын негізшен шикізатгы казумен айналыскан кәсіпорындарды
жоне түпкілікті онім алу үшін қоғамдық ендірістің өңцеу салаларын
дамыту кажеттілігі республикасының көптеген аймақтарының
экономикасын күрылымды жағынан қайта қүруды талап етті.
КАТЕГОРИЯЛАР МЕН ТЕРМИНДЕР:

Дағдарысқа қарсы саясат, антиинфляциялық және бюджетгік
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саясат, болжау, жоспарлау, мемлекеттің экономикалык қызметі,
мемлекетгік кәсіпкерлік, тұрғындардың жүмыстылығы (жүмыспен
айналысуы), нарықты реттеудің тікелей жэне жанама тәсілдері.
фискальды саясат, әлеуметгік саясат, баға мен табысты репсу саясаты,
несие-ақша саясаты, лимитгер, мемлекетпк табысгар мен сатып алулар.
дотация, субсидия, мақсаттық бағдарламалар, амортизациялык саясат,
есептеу ставкасы, эмиссиялык банк, әкімшілік реттеу, кысқа мерзімді
реттеу, үзақ мерзімді реттеу, ретгеудін классикалык жэне кейнстік
түжырымдамасы, аймактық реттеу.
САБАҚТЫҢ ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ ЖОСПАРЫ:
1. Нарықтық экономикаға мемлекеттік араласуыньщ алеуметтікэкономикалық саддары.
2. Н ары қты қ қоғам ды қ ш аруаш ылыктағы мемлекеттің
экономикалык кызметі.
3. Экономиканы мемлекеттік реттеудің түрі мен төсілдері.
МӘНЖАЗБА МЕН БАЯНДАМА ТАҚЫРЫПТАРЫ
1. Әкімшілдікжәне аралас экономикадағы нарык пен мемлекет.
2. Нарық жағдайындағы мемлекеттің әлеуметгік саясаты.
3. Қазақстан Республикасы жағдайында аймактық реттеу.
ӘҢГІМЕ ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҮРАҚТАРЫ
1. Экономиканы мемлекеттік реттеу дегеніміз не?
2. Нарықтық экономикаға мемлекеттің ролі жайлы казіргі
нарықтық теория өкілдерінің теориялық козқарастарынын мәні
неде?
3. Экономиканьщ мемлекеттік реттеусіз дамуы мүмкін бе?
4. Нарықтық экономикада мемлекет кандай экономикалык
кызмет аткарады? Сіздің айыңызша, аткаратын кызметтін кайсысы
маңыздырақ?
5. Нарыкты реттеудің қандай тәсілдерін мемлекет қолданады?
6. Нарыктык экономикаға мемлекеттің араласу шекарасы: ол
жайлы сізге не белгісіз?
7. Қазақстан Республикасынын, жағдайында мемлекетпк ретгеудің
қандай жаңа түрлері болуы мұмкін?
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Ж И Ы Р М А Ж Е Т ІН Ш І ТАРАУ. Н А Р Ы Қ
Ж А Ғ Д А Й Ы Н Д А Ғ Ы Қ А Р Ж Ы -Н Е С И Е Ж Ү Й Е С І
27.1. ҚАРЖЫНЫҢ МӘНІ, КҮРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ КЫЗМЕТІ
Қаржы белгілі бір когамныц акша ресурстары. Ол экономиканын
дамуы мен ұдайы ондіріс процесін қамтамасыз етуге бағытталған.
Кез келген мемдекетте қоғамдағы ақша ресурстарының қүрамына
ме.млекеттік карж ы , ш аруаш ы лы к, ж ү й есін ің қарж ы сы ,
кәсіпорынныңжәне гүрғындардың каржысы енеді.
Мсмлекеттіц каржысы —ақша каражатынан турады. Ол каражат
гүрғындардын әлеуметтік кепілдігін камтамасыз етуде, заңдылык пен
кукыкты сактауға, қорғаныс пен коғамдык шаруашылыкты басқаруға
жүмсалады. Мемлекеттік қаржы кұрамына: мемлекеттік бюджет,
блнктік жуне мемлекетгік несие, экономиканы тұрақтандыру коры,
зейнеткерлік, түршндарды жүмыспен камтукоры, әлеуметгік және
мсдициналық сақтандыру коры, валюталык. қор, мемлекеттік
коіа\ьтык ұйымдардың каржысы, мемлекетгік салалық министрлік
пен ведомствоның корлары енеді.
Шаруашылык жүйесіндегі каржыны (мемлекеттік және мемлекетгік
емес) —компания, концерн, холдинг, акционерлік коғам, ассоциация,
трест, бірлестіктердің акшалай каржысы кұрайды.
Кәсіпорынның каржысын (мемлекеттік, мемлекеттік емес) —
меншіктегі және заемдағы каржылар, ғылым мен техника қорының
акшалай каражаты, әлеуметтік-мәдени даму мен материалдык
ынгалантыру коры, амортизациялык кор, резервті жэне сактандыру
қоры енеді.
Түрғындардын каржысы — шаруашылык, еңбек қызметтерінің
(жалакы, акция дивиденті, пай жарнасы мен банк салымының проценті
т.о.) нег>зінде, коммерциялық және халықтык банктегі сакталған
каржылардың, зейнеткерлік корды мемлекеттің іске қосуының
нәтижесінде акшалай каражатты қүрайды.
Аталған күрылым каржылық жүйені қүрайды. Бүд күрылымның
кызметі экономикалық қатынастар жиыңтығын турғызып, ақша
каражатын үлғаймалы үдайы өндірісте қүру, бөлу, пайдалануды
жүзеге асырады. Ж ән е басқада қоғам ды қ қажеттіліктерді
канағатгандыруға жүмсалады.
Нарыктык қатьпіастар жайғдайында каржы негізівде төрт қызметті
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атқарады: бөлу, реттеу, ынталандыру және бакылау.
М ем лекет ұлтты к табы сты ң едәуір б елігін коғам ды к
щаруашылыққа, әлеуметгік —мәдени шаралаға, мемлекетті баскару
мен қорғанысты дамытуға бағыттауын каржынының белу кызметі
аткарады.
Қаржының реттеу қызметі экономикалык дамуды реттеуді
мемлекеттің сырттай тәсілімен жүргізгенінде пайда болады.
М емлекет оны салық салғанда, несие саясатында, өртұрлі
экономикалык жеңілдіктер мен дотация кезінде жүзеге асырады.
Қаржының ынталандыру қызметі кәсіпорынның экономикалык
дамуын әртұрлі ынталандырғанда жұзеге асады.
Қаржының бақылау қызметі белінген каражаттардың максатты
пайдалануын жұйелі түрде тек сүру арқылы жүзеге асады.
Қаржы нарығы — нарыктық экономиканыың калыптаскан
элементтерінің бірі. Өз аясына капитал нарығын, валюта нарығын
ғана емес және бағалы қағаздар нарығын ендіреді. Бұл нарықтарды
өз кұрамына енгізудің мақсаты — еркін қозғалыстағы акша
ресурстарын мемлекетгің, кәсіпорынның және ак ц и о н ер а коғамның
мұддесіне жүмсау. Әкімшілдік-әміршілдік жүйеде каржы нарығының
қызметін мемлекетпк бюджет, банктің несие жоспары, министрлікгщ
каржы жоспары т.б. тетіктер арқылы жүргізілген.
Экономикалык реформа кезіңде кәсіпорын өз шаруашылығын
жаңа түрде жүргізіп қаржы ресурстарын калыптаскан тәсілмен бөліп,
қолдануға барынша шектеу қойьщцы. Ресурстардын министрліктер
арқылы ішкі сала бойынш а белінуін барынша қыскартты.
Сондықтанда қаржы нарығы қүрудың қажетгілігі пайда болды.
Оньщ экономикалык негізі - кәсіпкерлердің қаржы ресурстарына
қажеттілігінен туып, оны беру мүмкіндігін қысқараы.
Қаржы нарығы — өзінің йнфрақүрылымымен айқындалған
күрделі механизм және жаңа ақпараттык ағымдармен ерекшеленеді.
Қаржы нарығын күру үшін кешеңді мәселелерді меңгеру кажет.
Оған бағалы қағаздар эмиссиясы және оның курсының өзгеруі,
инфрақүрылым мен ақпаратты камтамасыз етуді жаткызамыз.
Нарықтық экономикаға өтуде қаржы нарығын дамыту несие-каржы
жүйесін қайта қүруды талап етеді.
Әлемдік тәжиірбе көрсеткендей, нарыктык экономикаға екі түрлі
қаржылық катынастар эсер етеді — бюджеттік жэне нарыктык.
Мемлекетпк бюджет пен баска деңгейдегі бюджеттер жэне бюджепік
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емес орталык каржы корларының қалыптасуы, әдетте кәсіпкерлер
табысының қайтары лмайты н бір бөлігінен ж әне азаматтар
табысьшан түрады. Осы табыстар мемлекетгің қабылдаған мілдеттері
мен мақсаттарына кайтарылмайтын бюджеттік қаржыландыру
жолымен қолданылады.
Акша ресурстарын бюджетах пайдалану нарықпен толыктырыльш
отырылуы қажет. Қаржы нарығыіда акша толыкқаңда тауар ретіңде
жүмыс аткдрады. Оітың қолдану бағасы нарық санына сәйкес сүраным
мен үсыным негізінде белгіленеді. Қаржы нарығы жағдайында
кәсіпорын, үйымдар, түрғьщцар түракты ақшалай қорланған табысты
қалы птасты ры п, оны алуға үмтылыс жасайды. Ал, халык
шаруашылығы косымша қаржы көздеріне ие болады. Мүндай
капитал нарығынсыз кәсіпорындарды өзін-өзі қаржыландыру мүмкін
емес. Олардың инвестициялык мүмкіндіктері тек өздерінің күралжабдыктарында шектеліп, басқадай толтыру көздері жоқтың қасы.
Біздің шаруашылык өмірімізде ақша ресурстарын пайдалануда
бюджеттік әдіс кеңірек белен, алып, қаржы нарығы тіпті болғанда
жоқ. А қш аның барлы қ коры мемлекеттің қолында болып,
мемлекетпк бюджет арқылы үлттық табыстың үштен екісі бөлінді.
Несие жүйесінде тек қана мемлекетпк банктер жүмыс жасады.
Олардың қьізметінде кәсіпкерлік бастамаға шек қойылды. Бюджетгік
кор мен несие ресурстары «жоспарға негізделіп» бөлініп, олардың
карж ылы қ қаукары ж әне тиімді қолданы луы ескерілмеді.
Рентабельдігі төмен және шығындары көл кәсіпорындар осылай
қүн еешіл, берекесіздік белен алып, мемлекетпк бюджет тапшылығы
пайда бодцы. Жүзеге асырылған шаруашылықреформасьшың (1965
жылғы) нәтижесінде кәсіпорынның қаржы ресурстары біршама өсп.
Ал, оларды пайдалану қатаң бақылауда болды. Кәсіпорын мен
кәсіпорынның, кәсідорын мен тұрғындардьщ, кәсіпорын мен
банкгердің қорларды өзара бөле-бөлісуіне тиым салыңды. Банктегі
кәсіпорын қорыньщ (қаржысы) есеп шотгары процентсіз сақгалды.
Қаржы нарығын қалыптастырудың өзіндік қиындығы бар.
Сондықтанда бағалы қағаздар интститугын қүру қажет және кдржы
нарығы инфрақүрылымын дамьпу абзал.
27.2. МЕМЛЕКЕТПК БЮДЖЕТ.
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЫЗ
Каржы жүйесінің негізгі буыны мемлекетпк бюджет болып

Егер шығындар табыстан асып кетсе, бюджет тапшылығы пайда
болады. Бюджет тапшылығы жою үшін табыс бөлігін толтыру кажет
немесе мемлекеттік бюджеттің шығын бөлігін қысқарткан жөн.
Бюджеттің табыс пен шығысынын айырмашылығын жабу үшін,
мемлекет киыстыруымған вариантына көшеді. Демек мемлекет
ұлтгық банк несие қорының, түрғындардың халыктық банктегі
салымының. сактандыру коғамдары қорының, белгіленген бөлігін
алып отырады. Осы сомалар мемлекеттік қарызды күрайды. Бұл
мемлекеттін. ішкі қарызы.
Мемлекеттін ішкі карызынан басқа сыртқы қарызы да болады.
Бюджет тапшылығын бәсендету үшін мемлекет тек қана ішкі
мүмкіндіктермен ғана шектелмей, кайтару максатымен сырткы
займдар мүмкіндіктерін де пайдаланады. Міне, осылай мемлекеттің
сырткы карызы да пайда болады.
27.3. НЕСИЕ-БАНК ЖУЙЕСІ

Акша корының ауыспал ы пайналымы кезінде кәсіпорын,
бірлестік, акционерлік коғам. холдинг, трест, концерн мен шығын
жене орта бизнес серіктестіктерінің өндіріс уақыты мен енім
айн алы сы ар асы н д ағы ай ы р м а ш ы л ы қ қ а байланы сты
шаруашылыктың кейбір бөлімшелерінде уакытша ақша қорынын
пайда болғандығын байқаймыз. Ал, қалған бөлімшелерде ақша
корына қажеттілік туып отырады. Осы мүмкіндіктер несие-банк
жүйесінің өмір сүруіне жағдай жасайды. Сондай-ак түрғындар мен
әртүрлі үйымдарда уакытша еркін калған акша қорлары пайда
болады.
Әлеуметтік-бағытталған аралас нарыктык экономикада қарыз
нарығы калыптасады. Ол қаржы нарығының күрамына енген.
Карыз нарығы — каржы нарығыіың бір бөлігі. Үдайы өндіріс
процесіне уақытша катысуға пайдалану үшіи еркін қалған акша
корлары өткерілу (өткізу) объектісі міңцетін аткарады. Қарыз нарығы
еркін калған акша қорын қайта бөліп, жанадан ақша ресурстарын
күрайды. Бүл жаңа ресурстардың жеделдігіне, төлем кабілеттіаіне
және кайтарымдылығына жағдай жасалады.
Банк ұсынатын несиелер — кыска мерзімді, орта мерзімді, ұзак
мерзімді болып жіктеледі. Қыска мерзімді несие бір жылға беріліп,
айналым корларын калыпгастыруға жұмсалады. Орта мерзімді несие
екі-үш жылға жаңа құрылысқа, өндірісті техникалық қайта

табылады. Мемлекетпк бюджет ретінде 1991-ші жылға дейін Одақгық
бюджет болып кедці. Оған барлык Одактас республикалардын бюджеті
енген еді. Бұгінде Қазақстан егеменді ел болған соң, республика
үкіметі өзінің ұлтгық мемлекетпк бюджетін жасауға кірісіп кетті.
Одақтық бюджет 1984-ші жылдан бастап тапшылык күйін кеше
бастады. Нарықтық қатынастарға көшу бюджет баланыстылығына
қатты эсер етгі. Ол жылма-жыл карыздар болған кәсіпорындар
мен ауыл шаруашылығының салмақты дотацияларды бюджет
иығына артуымен түсіндіріледі. Өнеркәсіп өнімін стып алу бағасы
мен ауыл шаруашылығы өнімін сату бағалары тепе-тендігінің
бұзылуы нәтижесінде де бодды. Күрделі алеуметгік бағдарлама мен
қорғанысқа кеткен шығындарды мемлекет дотациялап отырды.
Мемлекеттік бюджет —мемлекеттің негізгі каржылык жоспары.
Ол мемлекеттің шығын мен табыстарының балансы. Бюджет ұғымы
француздыц сөзі немесе табыс пен шығындарды болу. Бюджет табысы
мен шығын құрылымы ж эне нары қты қ экономикада елдің
мемлекетпк бюджеті жеке баптар бойынша ара салмағы төмендегідей:
К ест е 21-1.

Табыстар
Салық, акциз,
баж салығы
Салықтық түсімдер
(мемлекеттік
меншіктен табыстар)
Мақсатты бағыттағы
қорларға тұсімдер:
әлеуметтік, медициналык камсыздандыру;
зейнеткерлік камсыз
дандыру,
жүмыссыздықтан

Барлығы

Жеке

Жеке
баптар,%
75-80

Шығындар
баптар%
Халық шаруашылығы

5-8

Әлеуметгік шығындар
(денсаулық сактау,
білім, жергілікті
органдарға субсидия)
Қарулану мен
сыртқы экономикалык
кызмет шығындары

25-30"

Қүқык қорғау
органын баскару мен
оған басқада қажетті
шығындар
Мемлекеттік
қарыз төлемі
Барлығы

10-15

10-12

100,0
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30-40

20-10

-5
■ 100,0

қаруландыру және жаңғыртуға, жаңа техника мен технологияға
беріліп, олардьщ үш жылда қайтарымы болуы міндетті.
Үзақ мерзімді несие он жылға жэне одан да көп уақытка беріліп,
кәсіпорынның негізгі қорларын улғайтуға жүмсалады. Бүл несие
түрғыңдардың, жеке үй, пәтер соңына жэне оны сатып алуы үшінде
беріледі.
Несиенің бірнеше түрлері бар: а) банктік, ә) чектік, б)
коммерциялык, в) түтыну, г) халыкаралык. Банктік несиеде клиент
векселі дисконттанып, оған есеп-шот ашылады. Есет-шотка
дисконталған вексельдін күны салынады. Чектік несиеде банк қарыз
сомасын үсынады. Осы сала көлемінде клиент төлемдерді етеу үшін
чек жазып береді. Белгіленген уақыт мерзімде қарыз өтелуі кажет.
Коммерциялык несие төлемдерді төлеуді созу үшін үсынылады. Бүл
несиені банк кәсіпорынға уақытша мүктаждығы үшін береді. Тұгыну
несиесі —түтынушыға тауар мен қызмет төлемдерін соза орыңдау
үшін қажет. Халыкаралык несие сы ртқы эк о н о м и к ал ы к
байланыстарға кызмет жасайды.
Несие өзінің кызметін банк арқылы жүргізеді. Экономикалык
көзқарас түрғысынан, банктер — несие-каржы мекемесі. Банктын
негізгі қызметі түрғындар мен үйымдардың, кәсіпорындардың еркін
ақша корларын тартып, қорландыруды жүзеге асыру.
Банк жүйесіне әлемдік тәжірибе корсеткендей үлттық банк,
баскдца банк үйымдарьшьщ түрлері жэне арнайы осы сала мекемелері
де жатады. Мондай-ақ, коммерциялык, сақгандыру, инвестициялык
топтар мен кей елдерде ипотекалык банк те жатады. Аталған
мекемелердің әрқайсысы өз қызметін аткарады. Үлттык банк акдіа
эмиссиясымен, мемлекеттік бағалы кағаздарды сатып алу және
сатумен айнадысып, коммерциялык және жинақтык банктегі несие
резервтерін ретгейді.
К ом м ер ц и я л ы к бан к т ер к ә с іп о р ы н м ен к ом п ан и ял ар
тұрғындардың бір бөлігін акшалай корларын шоғырландырып,
банктің коммерциялык кысқа, орташа несие беруін жүзеге асырады.
Жинақтық банкілер түрғындардың салымдарын шоғырландырумен
айналысып, әзінің қорларының денін мемлекетпк бағалы кағаздарға
салады. Инвестициялык банктер бағалы қағазды салуға делдаддык
жүргізіп, өнеркәсіп үшін кеңес беру қызметін жасайды.

Біздің елімізде банк жүйесіне:
а) үлттық банк те енеді. Оның мекемелері - бөлім, конторлары
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І

- барлык облыста, аймак мен кал ал ар да бар. Жалпы біртекті ақша
өлшемі «теңгеге» негізделіп, олар біркелкі банкжүйесін күрап, резервтік
жүиесі кызметін аткарады;
ә) Коммерциялык банктер жеке және занды түлғаларға түрлі кызмет
жасай отырып, келісім негізінде несие —есепті де жүзеге асырады.
Коммерциялык банктер әртурлі меншік негізіңде курылады. Олар акцноперлік. кооперативтік, шетел банк капиталыньщ қосылуымен жеке
банк де болуы мүмкін. Коммерциялык банкке салынған алғашкы
капитал немесе онын бір белігі мемлекетке жатады. Банктің кейінгі
аткаратын кызметі тәуелсіз болып, онъщ кызметі үшін үкімет ешкаңдай
жауапкершілік алмайды.
Үлттық банк ресурстарды тарту жағьшан коммерциялык банкпен
бәсекелесе алмайды, себебі оның депозитгік пайыз бойынша епті
әдіс жасау мумкіңдігі төмен.
Коммерциялык банктің классикалық кызметі вексельдік айналымға
негізделген. ТМД елдерінде бүл кызмет 30-шы жылдары жойылып,
Казахстан Республикасында 1997-ші жылы 28-ші сәуірден бастап
«Вексельдік айналым туралы» заңын қабылдаумен енгізілді. Вексельдік
айналым коммерциялык несиені жүзеге асырсада, казіргі алатын үлес
салмағы шамалы ғана. Кәсіпорынның тауар айналысы арқылы
кызметіне весельдік айналым бакылау жасауды қамтамасыз етеді.
Банк мекемесінің басты табыс көзі болып берген кдрыздын пайызы
паналады. Сондай-ақ банктің шығындары да бар. Оларға: тұрғынжай арендасы немесе оны сатып алу, қыЗметтерді жаддау, баска
мекемелердің қьізмет жасағанына ақы төлеу, ақша капиталы мен
сақтандыру қорларын пайдаланғаны, салымдарға төленетін пайьвдар
және т.б. жатады. Берілген карыз бойынша алынған пайыз жиынтығы,
баскада жүргізген операциялар табысымен бірге жэне осьщан банк
шығынын алып тастағавдағы каддық банк пайдасы болады. Банк
пайдасынын аты маржа деп аталады.
Банкке табыс әкелетін операцияны- активті (қарқынды); ал ақша
капиталын косу арқылы жасалған операцияны —пассивті деп айтамыз.
Қазіргі несие —банк жұйесіндегі мекемелер бірнеше шартгы түрден
күралған. Олардың өзара айырмашылығы активті және пассивті
ерекшеліктерімен айқындалады. (кесте 27-2 қараңыз).
Банк ресурстарын —өз капиталы жэне клиенттер салымы немесе
депозитгері күраиды. Банк ресурстарьшьщ көп бөлігі депозит болып
табылады. Жедел депозит жэне талап ету бойынша депозитгер болады.
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Жедел депозитгер банктерде белгілі мерзімге кабылданып, сол
уақыты біткен соң беріледі. Ал, талап ету бойынша депозита салушы
алғысы келгенде алуьша болады. Бүл депозитгер ағымдағы есеп салымы
түріне жатқызылып, салушы банктен чектік кітапшаны алады. Сол
кітапшаны пайдалана отырып, салушы салым мөлшері деңгейінен
кез келген сомаға чек жазу қүкықғына ее болады.
Кесте 27-2.

Аталуы

Активті (қаркынды)
операция
Эмиссиялық
Мемлекет пен коммер
банктер
циялык банктерге
берілген карыздар. Мемлекеттік бағалы қағаздарды
сатып алу.
Коммерциялык Қысқа жэне орта мерзімге
банктер
қарыздарды беру. Мемлекет
облигациясын сатып алу.
Басқаныц мүмкін басқару.
Инвестициялык Облигация мен акцияны
банктер
орналастыру (салу).
Қаржы операциясындағы
делдадцык.
Сақтандыру
Үзак мерзімге қарыздарды
қоғамдары
беру. Жеке облигацияларды сатып алу. Акцияларды
сатып алу.
Жинақ банкі
Үзақ мерзімге қарыздарды
беру.
Инвестициялык Басқанын облигациясы мен
компани-р
акциясын сатып алу.
Зейнеткерлік
Қарыздар. Облигация мен
қорлар
акцияларды сатып алу.

Пассивті (каркыггсыз)
операция
Банкноттарды шығару,
мемлекеттік бағалы
қағаздарды сату
Түрғындар мен кәсіпорыннын акшалай
салымдары.
Банк несиелері.

Жеке адамдар мен
кәсіпорыннан сактандыру сыйлығы.
Тұрғындардын ақшалай
салымы.
Тұрғындарға өз
акциясын сату.
Жүмысшылар мен
қызметкерлердін
жарнасы

Активті (қарқыңцы) операциялар: вексельді, тауар ішіндегі корлық
(қаржылық) жене баланстык операция болып бөлінеді. Қолында
векселі бар көсіпкер, әдетге, вексельді оның төлеу мерзімі келгенше
нақты ақшаға ауыстыруға мәжбүр болады. Осы істі банктер
вексельдік операция арқылы жүргізеді.

Осы операциялардың бастысы —вексель есебі мен вексель бойьшша
карыздар беру болып табылады. Бірінші жағдайда вексельді банк
онын иесінен сатып алады.
Вексель иесіне онда корсетіп акша сомасынан есептеп дисконт
пайызын шагерудегі колдығын береді. Екінші жағдайда вексель
банкке уакытша өтіп, берілген карыздарды камтамасыз етеді.
Вексельдің мерзімі біткен соң, оны заемщик сатып алуы кажет.
Банктің тауар ішіндегі операдиясы тауар документа немесе тауар
кою (залог) арқылы оның қарыз беруімен түсіндіріледі.
Банктің корлық операциялық бағалы қағаздар-акция, облигация
аркылы жүзеге асады. Бүл операцияларға бағалы қағаздар кепілдігі
мен қарыз беру, банк инвестициясы жатады. Банк несиелерінін
камтамасыз етілген —вексель, тауарлар, бағалы қағаздар —
карыздарынан оз ерекшілігі бар. Банк несиелеріне камтамасыз
етілмеген карыздар жатады.
Соңғы 10-15 жылда банк қызметінде операцияныц жаңа түрлері
белең ала бастады. Олар: лизинг, факторинг, қаржы-трастық
онерациялар.
Лизинг (ағылшын созі) мүліктерді (машина, ірі құрал-жабдыктар
т.б.) уакытша пайдалануға алу немесе беру. Қыска мерзімді прокаттан
(1 жылға дейін) ерекшелігі сол, лизингтік компания ірі күралжабдыктарды сатып алып, фирма-арендаторға 5-8 жылдан астам
уақытқа жалға береді. Фирма-арендатор пайдаланған мүліктер
қарызын жайлап, мерзіміне карай әтейді. Лизингтік контрактный
мерзімі біткен соң, мынандай мүмкіндіктер қарастырылады:
арендатордың ірі қүрал жабдықтарды қадцыктың бағамен сатып
алуы; жаңа келісім жасауы — мерзімі үзактылады — лизингтік
компанияларға материалдык бағалылықтарды (құнды) қайтаруы.
Қазакстан мен шетел мамандарының пайымдауынша лизинггін
негізгі түрлеріне —каржы лизингі және оперативтік лизинг жатады.
Қаржы лизингтік контрактсына — арендаға беруші күрделі
каржысынын толық амортизациясының белгіленген мерзімі кезінде
теленетін сомасы және оған белгілі пайданы камтамасыз ету жатады.
Оперативтік лизингке (каржы лизингіне енбеген) содан калган
аренданың ірі қүрал-жабдыкгары енеді. Бүл жағдайда арендаға алған
мулік аренданьщ келісілген мерзімінде толық амортизацияланбайды.
Сонғы кезде әртүрлі банктер белсенді лизинг ролін атқаруда.
Лизингке қатысуда банк екі түрді таңдайды: тікелей жэне жанама.
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Егер банк машина жэне ірі кұрал-жабдьіқтарды уакытша пайдалануға
берсе, ол тікелей катысу болады. Ал, банк лизингтік компанияға
қарыз берсе, ол жанама болмак. Лизингке катысуда америка банктері
белсенділік танытуда. Оған мына мысалдар, дөлел: 70-шы жылдары
әрбір бесінші американ банкі 100 млн.доллардан астам активімен
тікелей лизинкге қатыскан. Жалпы лизингтік операцияға
қатысушылар санының 500 астам банк құраған. Казахстан
Республикасында аренданың осы түрі жаңадан ғана пайда болып
келе жатыр.
Факторинг - каржы коммерциялык кызметтіц бір түрі. Сондай-ак
банк өз клиентінен құқыкты сатып алып, оған акшалай карыз
болғандарды өңдіреді. Мысалы: жеткізілген тауарға ақы төлеу және
атқарылған жүмыс пен қызмет міндеттілігі. Факторинг тауардын
жеткізілуіне карай банктың ақы төлеуін камтамасыз етеді және
жіберілген тауардың документгерін талап етеді.
Кейіндеу сатып алушылардан карызды факторингтік кызметті
көрсеткен үйым (банк) алады. Егер клиент тарапынан міндеттемелер
бүзылса (мысалы, сатып алушылар алғанда, тауар сапасы жасалған
контрактға сай болмаса), онда қарызды алу тәуекелділігі кайтадан
клиентке көшеді. Факторинг клиентке тиімді, себебі айналмалы
күрал-жабдыктардың айналуын жеделдетеді, дебиторлык карыздын
ақы төлеуге несие процентін алуға байланысты шығындарын
қысқартып, банкпен арақатынасты барынша ынғайлы етеді. Банк
факторингтік қызмет көрсеткені үшін комиссиондык марапат гелемін
алып отырады. Ол факторингті жүзеге асырғандағы шығындарды
жабады. Бүған несие ресурстарын пайдалынған процент ставкасы
да қосылып, пайданы қамтамасыз етеді. Ф акторинг банк
табыстарының негізгі көзі болып табылады.
Коммерциялык банктің жеке жане занды түлғалар мүліктерін
басқару жумькын - трастык операция дейміз. Клиентгердің тапсыруы
бойынша сенімге ие болып, әртүрлі істерді солардың мүдделерді
үшін атқаруды да жатқызамыз. Осы операцияны (істі) жүзеге
асыруда банк формалді агент болып, коммисиондық түрде табыс
алады. Келісім бойынша банк өз клиентгерінің кдржысын баскдрады.
Бүл қаржылар акция, облигация, басқада бағалы кағаздарға
салынады. Қазіргі кезде Кдзақстан Республикасында коммерциялык
банктер каржы-трастық операцияны жасауға енді-еңді кірісуде.
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27.4.
БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР ЖӘНЕ
ОНЫҢ АЙНАЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ. ҚОР БИРЖАСЫ
Бағалы кағаздар —иесіне табыс әкелетін, оныц кәсіпорын (фирма)
мүліктеріне катысы барлығын куәландыратын коммерциялык документ.
Бағалы кағаздар табысты иелеріне дивидент түрінде әкеленеді.
Казакстан Республикасі>і Президентінің «Бағалы қағаздар және қор
биржасы туралы» 1996 жылғы 21-ш і сәуірдегі жарлығына
байланысты елімізде бағалы қағаздар нарығы айналымына акция,
облигация, мемлекетгік казыналық міндеттемелер, жинақ пен
депозит, сертификаттарды жэне вексель жіберіледі.
Бағалы қағаздар ережесі бойынша оларды нарыкка еркін сату
ҚР-ы 1997 —ші жылғы 15-ші наурыздағы «Бағалы қағаздар нарығы
туралы» Заңына сай жүргізіледі.
Капитал салудың сенімділігіне, табыс әкелудің түрактылығына
тек облигация ие бола алады. Облигация (ол) сатушылардын акша
каржыларын куәландырады. Сондай-ак номинальды құнның
толтырылу міндеттілігін қуаттап, оньщ белгіленген уақытта
мөлшерлі пайызын қайтаруда ескереді. Пайыз салымның белгіленген
мерзімінде тек порциямен төленеді. Кейбір облигацияларды пайыз
арнайы өтелмейді. Облигацияны жабу кезеңіндегі сатып алынған
бағасы мен иесіне сатылған баға айырмасы ретінде төленеді.
Облигациянын бірнеше түрі бар: мемлекеттің ішкі және жергілікті
іайм облигациясы, максатты займдар облигациясы, аймактык
облигация және кәсіпорын (фирма) облигациясы. Облигация әртүрлі
ooii шығарылады: өзіндік жэне талап етушіге, пайыздық және
процентсіз (максаттық), еркін айналыста және шекті айналыс
шеңберінде. Бүдан басқа мемлекет әртүрлі қазналық міндетгемелер
’ түрін шығарады. Бүл түрғындардың өз еркімен мемлекетпк бағалы
.кағаздарды салу түрлеріне жатады және олардың ақшалай қорын
бюджетке үстауіііыларды куәландырады. Куәландырған күжат наКгы
табысты бағалы қағаздардан белгіленген барлық мерзімде алып түру
қүқына ие етеді. Қазыналык міндеттемелердің мына түрлері бар:
үзақ мерзімді, орташа мерзімді, қысқа мерзімді. Үсақ мерзімді
қазыналық міндетгемелерді алушылар үшін мемлекет 5-ден 25 жылға
дейін шығарады. Бүл қазыналық міндеттёмелер бойынша табысты
жыл сайын купонмен төлейді немесе міндеттемелерді номиналға
жыл сайын төлем жасамай-ак пайыз төлеу арқылы жабуды көздейді.
Орта мерзімді қазыналык міндеттемелер 1 жыддан 5 жылға дейін
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шығарылып, купонға ие болмайды. Қыска мерзімді міндетгемелер
иелеріна 3 және 6, 12 айға шығарылады. Бүл міндетгемелер купонға
ие емес және олардың жабылуы (жойылуы), оған жазылған пайыз
көлеміңде қосып, сатып алу жолымен жүргізіледі.
Бағалы қағаздардын келесі түрі акция болып табылады. Акция
— акционерлік қоғамның мүлкіне белгілі пайды салғанын куаттайтын
бағалы қағаз және оның иесіне (акционеріне) пайданын бір бөлігін
дивидент түрінде алу қүқын береді. Акцияны акционерлік коғам,
кәсіпорын, үйымцар, коммерциялык банк, кооперативтер мен баскада
мекемелер шығарады. Олар үжымдық меншікке негізделген немесе
толык мемлекетпк меншік шаруашылығында болады. Акция бағалы
қағаздар нарығы —кор биржасында сатылады жэне сатып алынады.
Акция бүл процесті биржалык емес сауда негізінде де жүзеге асырады.
Акцияныц номиналды қүны мен нарықтык бағасы бар. Акцияның
накты бағасы (нарыктык курсы) акционерлік коғам пайдасынын
мөлшеріне тікелей байланысты өзгереді. Сондай-ак алынатын
дивидент мөлшері мен карыз пайызы денгейіне байланысты да
өзгереді.
Шетел тәжірибесінде акцияның әртурлі: есімді (ірі купюрлы) және
өкілді (үсак купюрлы), жай, жецілдікпен майдаланатын, бір дауысты,
көп дауысты, дауыссыз болып кодданылады. Біздіц елімізде жай
акция шығарылып, жеңілдікпен пайдаланатын табысы болып,
акционерлерге салған капитаны үшін айкындалған процент түрінде
катты табысты алуларына қүкық береді. Алайда жеңілдікпен
пайдаланатъш акция шектелген мерзімде колданылады және белгілі
уақыттан соң, акционерлік коғам оны жабады. Ал, оларды
иемденушілер акционерлік қоғам жүмысын басқаруда ешкандай
дауысқа ие емес. Жеңілдікпен пайдаланатын акциялар акционерлік
қоғамның жарғылык корының 10%-тен аспайтын сома мөлшерінде
ғана шығарылады.
Акция категория бойынша былай бөлінеді: енбек ужымының
акциясы, кәсіпорын акциясы жэне акционерлік қоғам акциясы. Енбек
үжымының акциясын мемлекеттік кәсіпорындар (бірлестіктер).
арендалы, үжымдық көсіпорын, кооператив және коғамдык
үйымдарға жататын кәсіпорындар шығаруға күкылы.
Еңбек үжымыньщ акциясы сол кәсіпорыңда жүмыс істейтіндерге
ғана таратылады. Оған қатысы жоктарға таратылмайды.
Акцияны кәсіпорын шығлра отырып, екі пайдалылыкты көздейді:
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біріншіден» кобірек пайда табу ушін, түрғындарды косымша каржы
салуға жүмылдыру, екіншіден кәсіпорын жүмысшыларын баскару
процесіне барынша тарту. Себебі кәсіпорынның жетістігі онын
табысына тікелей эсер етеді.
Акционерлік қоғамның акциясы кәсіпорын мүлігінің барлык
со.масына немес жарғы корына шығарылады. Сондыктан кезкелген
мениііктегі кәсіпорын акционерлік түрге өзгереді. Бүл коғамнын
акциясы оған еркін жазылу аркылы таратылады. Кейде барлык
акцияны күрылтайшылар арасында өзара бөледі. Олар есімді және
кореетілген болып та шығарылады. Бір қолдағы корлардың көп
болмауы үшін және акционерлік коғамнан бақылауды жоғалтпау
үшін есімді акциялар колданылады. Алайда бүлда сенімсіз, себебі
оған катысы жок адамдар болуьща әбден мүмкін. Әлемдік тәжірибе
бүған карсы өте тиімді тәсіл белгілі. мысалы, АҚШ -да бір
компаниянын 5 %-тік акциясына иесі оған ай сайын оның сатып
алу- сату жайында есеп беріп отырады.
Әрбір есімді акцияның қозғалысы акиияның тіркеу кітабында
белгіленеді. Акция бланксінде есімді акция үстаушының аты-жәні
көрсетіледі. Акция бланкнің көрсетілген түрінде оны үстаушының
аты-жөні жазылмайды. Акция тіркеу кітабында жалпы шығарылған
акциянын көрсетушіге қатыстысы ғана белгіленеді.
Акционерлік коғам — кәсіпорын, үйым мен мемлекеттік
орындардың еркін біріккен түрі. Ол акциясын айналымға шығару
аркылы өзінің босаған қаржы ресурстары мен еңбекшілердін сактык
корын орталыктандыруға жұмылдырады. Акционерлік коғам өз
жарғысы негізінде жумыс жасап, кез келген шаруашылық саласында
күрыла алады. Сондай-ак, каржы мен ондірістік-шаруашылык
кызметпен айналысатын күрделі үйымдардын да негізі бола алады.
Бүған жетекшілік жасау баскарма, директордың бақылау кеңесі және
баскада ұжым түрлері арқылы жүргізіледі. Басқарудың ең жоғарғы
түрі - акционерлердің жиналысы болып табылады. Акция мөлшеріне
карай пропорционалды түрде әрбір акционердің жиналыста алатын
оз дауысы бар. Акцияны үстаушы өз өктемдігін жүргізу үшін,
акцияның көп мөлшеріне ие болуы кажет. Егер үстаушы акцияньщ
50% - дан астамын иеленсе, онда ол акция бакылау пакетіне ие
болады. Акционерлік коғамы басқаруға жэне толык бақылауға 20%
моліиердегі акция да жетеді.
Акционерлік коғамның басты кызметі —уақытша босаған ақша
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қорын өндірісті ұйымдастыру мен көптеген жүмыс түрлеріне
жүмыддыру болып табылады. Акционерлік қоғам акцияны әртүрлі
номинальды күнмен шығарады жэне дауыс саны да әртүрлі болады.
Акция иесі акционерлік коғамның пайшигі, ал облигация иесі оньщ кредиторы (несиегері) болып табылады. Акционерлік коғамнын
пайдасы акционерлер арасында табыс, дивидент түрінде бөлінеді.
Акция иесі акционерлік коғамнан өзінің салған капиталын талап
етуге құқығы жоқ. Қоғам жабьшғанда иегер акцияға салынған
қаржыны номинальды бағамен ғана алады.
Акционерлік коғамның екі түрі бар. Акциясы күрылташыларда
болып, еркін нарықта сатылмайтын тұрін «жабык» дейміз. Акциясы
еркін сатылатын жэне сатып алынатын түрін «ашык» дейміз.
Казакстан республикасының «Азаматтык Кодесінде» акционерлік
коғам туралы ереже бар.
Қазақстанда акционерлік коғам ХІХ-шы ғасырдын аяғы мен
ХХ-шы ғасырдың басында пайда болды. Бүл кезде Қазакстаннын
өнеркәсібі өте нашар дамыды. Тек ғана тау-кен өнеркәсібі алғашқы
қадамдарын бастап, шетел капиталы сол салаға үмтылды. Зырян
қазба байлығы 1886-шы жылы француздардың колына өпп «Зырян
тау-к ен өн діруш і қоғамы» кұрылтайшылығы қүрылды.
Американдықтар «Спасс қоғамы», «Орыс-азият корпорациясы»
акцияларын үстап , Қазақстанда екі «балалык» қүрылтайшы коғам
қүрыдды. Олар-Риддер полиметалдық казба байлығы («Риддер
акционерлік қоғамы») және Екібастүз көмір аумағы. Ағылшын
кәсіпкерлеріне жататын — «Батыс-Орал мүнай қоғамы», «СолтүстікКаспий мүнай компаниясы» да бізге белгілі. Сондай-ак шетел
капиталының негізінде қүрылған «Нобель серіктестігі», «Колхида»,
«Қырғыз тау өнеркәсібі қоғамы», «Виннер» т.б. атауға болады.
Қазақстан 1899-шы жылы бай Копес Деров қүрған Воскресенск
тау-кен өнеркәсіп қоғамы қүрылды. Бүл бірінші ірі тау-кен
өнеркәсібінің кәсіпорны орыс капиталынын негізінде қүрылып,
Павлодардан Балхашқа дейінгі кеңістіктегі тас көмір мен күміскорғасын рудасы бар көп жерді жалға алды. Сондай-ак ХІХ-шы
ғасырдың 90-шы жылдарында Ембіде бірінші мүнай өнеркәсібі
компаниясы пайда болып, оған отставкадағы штабс-капитан Ясман
басшылық жасады. Орыс коғамы «Ембі-Каспий» және «ОралКаспий» мүнай өнеркәсібі қоғамы шетел «Орал-Каспий мүнай
өнеркәсібі қоғамы» мен «Орал-Каспий мүнай корпорациясын»
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бакылады.
Большевиктердің 1917-шы жылы өкімет басына келуіне орай
және Кенес үкіметінің құрылуымен акционерлік меншік түрі
жонылды. Алайда жана экономикалык саясатка көшуге байланысты
акционерлік катынастар кайта туа бастады. Қысқа мерзімде 192224-ші жылдары — 120-дан астам сауда, өнеркәсіп жэне несие
компаниялары тіркеліп үлгерді. Акционерлік механизм арқасында
мемлекет жеке капиталды экономиканьщ кажетті саласына тарта
бастады. Әміршілдік-әкімшілдік жүйенің 1929-шы жылдың аяғында
калыптасуы мемлекетгін экономикадағы нарықтык катьінастардан
толык бас тартуына әкелді. Нәтижесінде акционерлік қоғамнын
тіршілігі токтады.
Казакстан Республикасында реформалык процессті жүргізудін
және әлеуметтік-экономикалық катынастар жүйесін кайта құрудьщ
аркасында 1991-ші жылдан бастап акционерлік процесс қолға алына
бастады. Дағдарыстың күшеюіне карай бұл процесс өте ауыр өтеді.
Сондай-ак онын экономикада калыптасуы мен каркында дамуы
айқын байкалуда. Ең бастысы ассоциация күрылтайшылардын
катысу ұлесіне карай ірі кәсіпорындардан калыптасады. Ен басты
ұйымында «балалык» кәсіпорынның бакылау пакет акциясы қалады.
Акционерлік ұйымның мүндай бірлестігі ірі ондірістік кешеннін
жұмысын кенілдікпен аткарады. Бұлай атқару өз саласында біроірімен байланыскан дайын онімді өткеретін, шикізатпен камтамасыз
ететін кәсіпорындар, конструкторлык және жобалык ұйымдар,
зерттеу-іздеу мекемелерін т.б. тиімді тарту нәтижесіңде жұзеге асады.
Казакстан Республикасында 1996-шы жылға дейін 48 холдинггік
компания бодды. Өте белгілі холдингтер —«Камкор-холдинг» (Казак
мемлекеттік автосервис пен сауда холдингтік компаниясы),
«Казагрореммаш» (ауыл шаруашылык машина мен автосервис
акционерлік холдинг компаниясы), «Интеркаспий», «Каратау»,
«Монтажспецстрой». Акционерлік қоғам акциясын, жоғарыда
айтканымыздай кәдімгі жэне жеңілдетілген болып бөлінеді. Соңғы
түрі табысты алуға күкыктык негіз болады. Жеңіддетілген (жеңіддік
пайдаланатьш) акция дивидентгі акция ұстаушыға тұракгы молшерде
толеуге кепщдік жасайды. Дивиденд пайдадан төленеді, ал оның
жетіспеген кезінде резервтік қор есебінен алынады. Кәсіпорыннын
жойылған кезінде жеңілдетілген акция иесі пайданьщ бір бөлігін
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сатылған мулікген алады. Бағалы қагаздар иерархиясында компания
акциясы облигациядан төмен болады, бірақ кәдімгі дауысқа түсетін
акциядан жоғары. Алайда, жеңілдетілген (жеңілдік пайдаланатын)
акция акционерлердің жалпы жиналысында дауысқа түсу күкына
ие емес. Олар «дауыс бермейтіндерге» жатады. Сондықтан онын
иесі акционерлік коғамның басқару процесіне катыспайды. Мүндай
акциялар жаңа инвесторды тартуға кызмет жасайды.
Жетілген акция иесі катгы проценті төлеуден қалған пайданын
бір бөлігі кәдімгі акцияны ұстаушылардьщ арасында дивидент түріаде
белінеді. Кәдімгі «дауыс беруші» бола алады. Олар бір немесе
бірнеше дауыска ие болуы мүмкін. Оған дивиденд жылдын аяғында
пайданың есебінен төленеді және мелшері тез ауытқып отыруы
мүмкін.
Акцияныц сатылу жэне сатып алу бағасын акция курсы дейміз.
Егер ол кеп болса, оңда дивиденд те жоғары боп толенеді. Алайда,
ақша капиталының иесі акцияны сатып алғанда, одан алған
дивидентін қарыз проценті-табыспен салыстырады. Себебі банкке
акшаны сала отырып кепілдікпен алатынына толық сенімді. Процент
деңгейі жоғары болса, акция курсы томен болады жэне керісінше.
Од былайша анықталады:
дивидент__ v 100
Акция курсы = қарыз пайызы
Дивиденд деңгейі ауытқысы, оның колемін аныктаитын бағытгар
бар. Дивиденд пайыздан томен болмауы кажет, себебі ол банктегі
салымдар арқылы төленеді. Банк проценті кепілдендірілген, ол
дивиденд тәуекелмен байланысты. Әйтпесе динвестор банкке салым
салуға ыңғайланар еді. Дивиденд деңгейінде инфляция иңдексі мен
төуекел дәрежесі ескеріледі. Соңғысыньщ саңдык, бағасын беру кңьш,
сондыктанда оньщ нерзіне акционерлік коғам тәуекелділік қорыньщ
жіберген пайызьш есепке алады. Егер банкпң с а л ы м д ь іқ процентін
орташа 5% деп алсак, инфляция индексі 7%, ал тәукелділік дәрежесі
5% болады. Онда дивиденд акцияның номинальдык күнынын 17%
тей шамасын қүрайды.
Бағалы қағаздар сауда-саттығынын орталығы қор биржасы
болады. Бүл түракты жүмыс істейтін, тәртіптілікті катан сақтайтын
қаржы мекемесі немесе сатушы мен сатып алушы белгілі уакытта
бір-бірін табатын түракты орын. Биржадық комиссия тексеруден
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мүкият өткен, айн алым га шығарылып, оны ретгеп отыратын
қағаздарды кайта сатады. Сөйтіп кор биржасы екінші аталатын
бағалы кағаздар нарығына кызмет жасайды. Қор биржасы нарыктык
экономиканың негізгі элементі бола отырып, уақытша босаған ақша
корларын бағалы кағаздар аркылы сатуға мүмкіндік туғызады.
Сондай-ак компаниялардың акциясы мен облигациясына нарыктык
кұнды белгілейді. Бағалы кағаздарды биржада сату мен сатып алу
биржалык курс негізінде жүзеге асады.
Биржалык курс дегеніміз - кор биржасы айналымындағы бағалы
кағаздыц сатылу бағасы. Биржалык курс дивиденд көлеміне тікелей,
ал карыз пайызының мөлшеріне кері байланысты болады. Биржалык
курстьщ кәдімгі акциясы облигация мен жеңіддетілген акцияға
карағанда көп болады. Онын табыс деңгейі алдын-ала белгілі емес,
себебі конъюктураның тербелісіне үшыраған. Тіркелген биржалык
курс биржалык бюллетеньде жарық көріп, мерзімді басылымда кайта
шығарады. Мүндай курс сүраным мен үсынымға байланысты жөне
оған төленетін дивиденд мөлшерінің әсері де ыкпалы етеді.
Бағалы қағаздар курсы козғалысыныц жиышык көрсеткіші белгілі
Доу-Джонс индекс! болып табылады. Бул АҚШ-ғы ірі компаниялары
тобы акция курсының орташа корсеткіші. Осы мәліметті ХІХ-дын
аяғынан бастап «Доу-Джоис эцд компани» фирмасы шығарып отырған.
Бул индекс Нью-Йорк кор биржасынын жабылуы кезіндегі белгілі
компаниялар тобыныц (30 онеркәсіп корпорациясы, 15 коғамдык
қолдану кәсіпорыны, 20 темір жол компаниясы, — барлығы 65
корпорация) күнделікті орташа арифметикалык котировкасын
күрайды. Осындай орташа есептеу жүйесі облигацияиык алты тобыцда
да жүргізіледі.
Қор биржасы коп жағдайда жабык болады* Себебі кор саудасында
кор мүшелері ғана катыса алады. Қор мүшелері маклер (брокер) мен
диллерге бөледі. Олар табысының бір бөлігін биржада клиенттер
тапсырмасын орындап, дедцалдық операция жасау аркылы табады.
Биржа мүшелерінің құрамынан биржа комитеті сайланып, арнайы
комиссия уйымдастырылады. Комиссия бағалы кағаздарды биржа
операциясына жіберу туралы шешім кабылдайды.
Қазіргі кезде дүниежүзінде 60-тан астам едде 200-ге жуык кор
биржасы бар. Олардың ішіндегі ең ірілері: Нью-Йорк (1023,2
МЛН.ДОЛЛ.), Лондон (76,4 млн. долл.), Токио (392,3 млн .долл), Париж
(19,3 м лн.долл.) биржалары болы п табылады. Қазақстан
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Республикасында қор биржасын құру процесі енді ғана басталуда.
Бұл процесс меншіктің калыптасуы кезінде жеделдей түседі.
Қазақстанда 1995 жылы сәуір айында «Бағалы кағаздар және кор
биржасы» туралы Заң қабылданды. Онда жалпы қүқықтың ұйымдық
жағдайлар айқындальш, оны шығару мен айналымға енгізу қаралып,
қор биржасы қызметінің негізгі принципі қарастырылған. Алғашқы
қор биржасы 1991 жылы сәуір айында Алматы орталық қор биржасы
деген атпен ашылды. Қазақстан қор биржасының жүмысын тиімді
деп айта алмаймыз. Қазакстан Республикасы қор биржасындағы
тек көлемді сауда-саттыққа ғана бағалы кағаздар операциясын
жатқызамыз.
Сондай-ақ басқада бағалы кағаздар түрлері бар. Бүл депозитгер
мен жинақтык сертификатгары.
Депозиттік сертификат — банк шығарған ақша нарығының
инструменті. Жедел депозиттік ақша нарығының тұскен мерзімін
белгілейді және проценттік ставкасы да бар. Оны инвестор,
кәсіпорын, ұйымдар кеңірек қолданылады. Себебі сертификат жеңіл
ауысатын (алмасатын) кысқа мерзімді инвестициялық инструмент
болып табылады. Депозиттік сертификат банкте сақталады және
қаржылық емес корпорациялар уакытша бос, еркін қор ретінде
сақталғаңдықтан сатып алады.
Жинақтық сертификат — несие мекемесінің ақша қорын
депозитке салу жайлы куәлік. Депозиттің белхіленген мерзімі өткен
соң, пайызбен қоса салушыға алу үшін құкык беретін кұжат.
Сертификатты Үлтгык банк немесе басқа банк береді. Бүл кезде
сертификат —белгілі уакытта алынатын келісімнің проценті болып
табылады. Жинақтық сертификаттар атаулы (есімді) жөне талап
етушіге жіктеліп беріледі. Атаулы (есімді) сертификатгар айналымда
болмайды жэне оларды сату жарамсыз боп табылады.
Чек — кайта түрде бекітілген қүжат. Онда белгілі адамдардЫң
есеп-шотынан көрсетілген соманы төлеу жайлы банкке нүсқау
жасайды. Чекті ақшалай және есептесу деп бөледі. Ақшалай чекпен
банктен нақты ақша алады. Есептеу чекі арнайы банкіде жазбаша
толтырылған банкке берілген тапсырыс. Чек беруші есеп-шотынан
чек үстаушы есеп-шотына ақшалай төлемді жүргізу жөне накты
емес есептесу ретінде де қолданылады.
Чекті бірнеше түрлері бар: банктегі акцептелген жөне
акцептелмеген, лимиттелген және лимиттелмеген чектік кітапшалар.
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Олармен төлем жүргізгеңде үнемі қаддық лимит көрсетіліп, чекті
қолцануға бақылау күшетіледі, деаозитке салынған жоғары төлеу
сомасына көшірме чек берілмейді. Соңғы кезде ішкі шаруашылык
чекі кең етек жаюда. Оның негізгі жүмысы кәсіпорындардың ішкі
бөлімшен өзара есеп жүргізу.
Қазіргі кезде Батыс едцерінде чектен басқа несие карточкасы
көоірек қолданылады.
Алғашқыда несие карточкалары «қарыздылық» атауыменАҚШта 15 ші жылы «Дайнерс-клаб» фирмасы шығарды. Олар айналым
қүралы ретінді кызмет жасады жэне универмаг, бензин кұятын
станцияларда және т.б. қодданылады.
Сонда несие карточкасы арқылы есептесу жүйесі қалай жүзеге
асады. Пластикадан жасалған карточка тортбұрышты стандартгы
молшерден (размер 86х54мм) турады. Бұл карточканы клиентгерге
арнайы банктер немесе компаниялар береді. Онда иесінің тегі
жазылып, қойған колының үлгісі турады. Тауарды оларды, қызмет
корсетуде оларға накты ақы төлеудің (чек көшірмесі де керек емес)
орынына өзінің несие карточкасьш корсетсе жетеді. Сатушы есепшотқа карточка нөмерін жазады, сонан соң онда клиентгің қолы
қоиылса, тауар сатып алынған болып табылады.
ЭВМ-ның, жеке компьютердщ пайда болуы несие карточкасыньщ
жаңа кезеңін калыптастырып, «электронды ақшалар» — дебеткарточка түрінде кызмет жасай бастады. Бүл автоматгы жүйемен
нақты берілгендіктен кең көлемде таралды. Бүл жүйе көбінесе үйдін
қа ырғасына орналастырылған арнайы қүрылған жүйе болып
та ылады. Автоматгы кассирлер накты ақшаны есептеуші қүрылымға
пластикалық карточка салынған соң береді. Арнайы магнитгік кен
жолақта банк есеп-шоты иегерінің керекті реквизиттері жазылған.
нда компьютер клиентті идентификациялайды және команданы
орындайды. Берілген сома дебеттің есептеу есеп-шоты аркылы
жүргізіледі. Қазіргі кезде мүндай карточкалар банк пен олардьш
клиентщде өзара есептеу операциясында кеңірек қодданылады.
Қазақстан Республикасында қытырлаған купюрдың орнына
пластикалық карточка ендіру жобасы жасадды. Бүл төлемнің ақшасыз
жүиесін жеңіддеткен болар еді. Жобаны қысқа мерзімде ендіру
кезделуде. Аддыменен еліміздщ барлық облыстық орталықгарынан
бастау жүзеге асырылмақшы.
Бағалы қағаздардын ерекше түріне вексель де жатады. Вексель 370

шартты түрдегі вексель берушініц жазбашы қарыз міндетгілігі жэне
белгіленген мерзімнен сон, вексель (иегеріне) ұстаушыға берешек ақша
сомасын төлеу. Вексель катаң белгіленген түрде қүралады. Ол өзінін
иегеріне онда көрсетілген ақша сомасын талап етуіне қүкык бередік.
Вексельдік міндеттемелер қысқа мерзімге беріледі. Әдетте бір жылға,
көбінесе бір-екі айда бір рет болады. Вексель көбіне коммерциялык
несиеге қызмет жасайды, ал вексельдік айналым кезінде акшаны
ауыстырады. Вексельды баскд адамға беру, индоссамент (индоссамент
- жай жэне аударылатын векселдерді табыстау формасы) түрінде
қол хат арқылы жүргізіледі. Вексель өзінің тұрі жағынан жай жэне
аудармалы болып бөлінеді. Жай вексель — бір немесе бірнеше
адамдардын жазбаша міндеттілігі жэне белгілі акша сомасын
көрсетілген мерзімде төлеу. Жай вексель ынтымақтастық
жауапкершіілікпен бірнеше адамға берілуі мүмкін.
Аудармалы вексель (тратта) — бір адамнын екіншіге берген
жазбаша түрдегі бұйрығы және үшінші адамда белгілі ақша сомасын
көрсетілген мерзімде төлеуі. Аудармалы вексель уақыты көрсетілмесе,
талап еткен де ақьісы төленеді. Аудармалы вексель көп мөлшерде
тараған. Векселвдің түрі шығаратын едцің зандарымен айкындалады.
Вексель сыртқа саудада несие —есептесу қатынастарын іске асыру
қүралы түрінде кеңірек қолданылады. Банк займдар бергендегі
банктердің өзара қатынастары вексель түрінде жүргізіледі. Банк
акцептері банкке қойылған (аудармалы вексель ж әне оның
акцептелгені) кең көлемде тарауы белен ала бастады. Банк
акцептерінің сенімділікке ие болуы халыкаралық төлем күралы ролін
дүрыс атқаруға ықпал жасады. Вексельдік айналым нарық
тығыздылығы жағдайында кең шеңберде тарауы мүмкін. Ол кезде
тауар өндіруші тауар тутынушыға таласып, тіпті оған тауарды
қарызға беруге дайын.
Үлттық банк 1994-ші жылы сәуірде қазыналық векселъдің бірінші
аукционын өткізіп, оны үш ай мерзімде жабуды белгіледі. Вексельдер
дисконтталған бағамен өткерілді немесе номинальды құннан төмен
бағамен жүргізілуі. Сатып алу бағасын аукционға қатысушылар өз
үйғарымымен анықтайды. Мүндай аукционный мән-мағынасын
бағалау ете қиындау.
Біріншіден, қыска мерзімді міндетгемелерді шығару —Қазақстан
үкіметі тәжірибесінде бірінші ірі өркениетгілік кздам боп табылады.
Сондықтан бюджет тапшылығын жаңа акшаны басып шығару
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тәсілімен емес, жеке жэне кұкықтыктұлғалар заем қорлары арқылы
жабу; ехіншіден, қазыналық векселдер аукционы Үлттық банк
тәжірибесінде ақша-несие саясатынын жаңа инструментін —екінші
бағшіы кағаздар нарығы операциясын — ендіруге ықпал жасады.
Бұл екінші бағалы кағаздар парығы операциясы ақша массасының
көлеміне эсер етеді. Екінші бағалы қағаздар нарығы вексель иесіне
кез келген уақытта өзінің ақшасын кайтарып бере алады және үш
ай мерзімін хүттірмей-ак пайыз өсімімен бергізеді.
КАТЕГОРИЯЛАР МЕН ТЕРМИНДЕР
Қаржы, мемлекеттік каржы, шаруашылықжүйесіндегі каржы,
кәсіггорын каржысы, түрғындар қаржысы, мемлекеттік бюджет,
жергілікті бюджет, бюджет тапшылығы, ішкі ж әне сыртқы
мемлехеттіх қарыз, банк несиесі, чектік несие, түтынушы несие,
халыкаралык несие, коммерциялык несие, банк, үлттык банк,
коммерциялык банк, жинак банксі, инвестициялық банк, ипотекті
банк, активті операция, пассивті операция, депозиттер, жедел
депозит, талап бойынша депозит, векселді операция, тауар аркылы
операция, хор операциясы, банк операциясы, лизинг, факторинг,
каржы-трасттых операция, харжы лизингі, операциялых лизинг,
бағалы хағаздар, ахция, облигация, есімді ахция, өхілетті акция,
жеңілдетілген акция, бір дауысты акция, кеп дауысты ахция,
дауыссыз ахция, еңбех ұжымының ахциясы, хәсіпорын ахциясы,
ахцңонерліх хоғам ахциясы, ахционерліх хоғам, ахция бахылау
пакеті, холдинг, дивиденд, ахция курсы, хор биржасы, биржалых
хурс, депозитах сертифихат, жинах сертифихаты, чех, несие
харточхасы, жай вехсель, аудармалы вехсель.
САБАҚТЫҢ ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ ЖОСПАРЫ
1. Қаржының мәні мен хызметі.
2. Мемлехеттіх бюджет. Бюджет тапшылығыньщ пайда себептері
мен мемлехетгіх харыз.
3. Банхтер: олардың ролі мен түрлері.
4. Бағалы хағаздар жэне оның айналымындағы мәселелері.
МӘНЖАЗБА МЕН БАЯНДАМА ТАҚЬІРЫПТАРЫ
1. Қор биржасы; Оньщ Казахстан Республикасындағы дамуынын
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мәселесі мен перспективасы.
2. Қаржы несие катынастарын жетілдіру: жолдары және
мәселелері.
ӘҢГІМЕ ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН С¥РАҚТАР
1. Қоғам қаржысы дегеніміз не? Оньщ құрылымы қандай?
2. Бюджет тапшылығы дегеніміз не және оны жоюдың жолдары?
3. Мемлекетгік қарыз дегеніміз не жэне оның пайда болу себебі
неде?
4. Қаржы нарығы дегенді қалай түсінесіз және оның құрылымы
қандай?
5. Бағалы қағаздар дегеніміз не және онын айналымдағы
қажеттілігі неде?
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Ж И Ы Р М А С Е Г ІЗ ІН Ш І ТАРАУ.
БАҒА Қ Ұ Р Ы Л Ы М Ы Н Ы Ң Т Е О Р И Я С Ы Ж Э Н Е
Н А Р Ы Қ Т Ы Қ Қ А Т Ы Н А С Т А Р Ж Ү Й Е С ІН Д Е Г І
САЛ Ы Қ САЛУ

28.1. БАҒАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ТЕОРИЯЛЫҚ
КӨЗҚАРАСТАР
Экономикалык теория классикалык мектебінің негізін қалаушы
Адам Смит осыдан 200 жылдай бұрын Глазо (Англия) қаласында
университетте лекция окып турып, мынандай сурақ қойған: не
бағалырак? Ішетін су ма, әлде гауһар тас па? Су өте төмен
бағаланады немесе ешқандай қүны жоқ, ал гауһар тас (бриллиант)
болса жоғары бағаланады. Кейінірек А.Смиттің осы сауалы оның
«парадоксы» аталып кеткен. Бұл сауалдың жауабын ол шеше алмаған.
Себебі А. Смитгін пайымдауымша алмазды қазуға (алуға) көптеген
шығынмен байланыстырған. Молшылық кезінде су гауһар тастан
(алмаз) төмен бағаланады, ал судың тапшылығы мен қуаншылық
жағдайында адам бір тамшы суға зәру (судан артық, бағалы нөрсе
жоқ ол кезде) болады. Себебі өмір мен өлім кесе-көлденең түрады.
Міне осьщан барып жаңа теория пайда болды. Игілік бағалылығы
колда бар нәрсенің пайдалығымен аныкталады немесе сол игіліктіц
шекті пайдалылығы мөлшерімен бағаланады. Осы ойлар тауардың
кұн геориясына революция жасады. Сөйтіп шекті пайдалылык
теориясы дүниеге келді. Оның негізін салушылар: ағылшын Уильям
Стенли Джевонс (1835-1882 ж.), Альфред Маршалл (1842-1924 ж.);
австриялық Карл Менгер (1840-1921 ж.), Ейген Фон Бем-Баверк
(1851-1914 ж.) жэне тағы баскалар. Олардың ойынша, құн (бағалылык)
тиімці пайдалылық дәрежесімен анықталады.
Экономикалык теория классикалык мектебінің негізін салушылар
А. Смит пен Д . Рикардоньщ ойынша, тауар күны ofан жүмсалған
еңбектің мөлшерімен аныкталады деп есептеген. Адам еңбегі тауар
кұнынын субстанциясы, қайнар көзі. Сондыктан да классикалык
мектептің өкілдері еңбектің құн теориясының негізін қалап, оны
ары қарай жан-жакты дамыта зерттеген К. Маркс болды.
Егер К. Маркс өзінің барлык зерттеуін тауардың енбек құнын
талдауға арнаса, Батыс елдердегі экономикалык ойдың өкіддері: мейлі
либерализм, неолиберализм, кейнстік, неокейнстік, радикализм —
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барлығы дерлік бағаның шығуын зерттеді. Баға қозғалысының эсер
ететін өндіріс шығындарының ықпалын ғана емес, сондай-ак
жұмыссыздықцың бәсекенің, саяси тұрақсыздық, экономикалык
дағдырыстың, салық, мода, сиректік, пайдалылық және басқа
факгорлардың әсерін карастырды.
ХІХ-ғасырдың аяғы мен ХХ-шы ғасырдың басында Батыс пен
Ресей экономикалык теория өкілдері (ағылшын экономисі Альфред
Маршалл жэне ресей ғалымы М.И. Туган-Барановский т.б. еңбектің
күндық теориясын шекті пайдалылык теориясымен косты. Мысалы,
ағылшын экономисі Альфред Маршалл құнның кайнар көзін бір
жерден ғана іздемеуге құлшыныс жасап, шекті пайдалалык
теориясын сүраным мен ұсыным теориясы және өндіріс шығындар
ды теориясымен қосып қарады.
Бұл ізденіс пайдалалықтың өзара әсерін біртекті аныктауға
итермеледі. Ол сүраным-үсынымға, шығынға және бағаға бірдей
ықпал етеді деген сөз.
Демек, құн мен баға —үқсас үғымдар, алайда біркелкі, пара-пар
деп түсінуге болмайды. Құн тауар өнщрісінің шығындарын көрсетеді,
ал жекелеген тауардың бағасы нарықта байқалады және ол күннан
ауытқуы әбден мүмкін. Себебі оған сүраным мен үсыным,
пайдалылык, сиректік, сән, инфляция жэне т.б. факторлар ықпал
жасайды. Баға-тауар қүнының ақшалай өлшемінің модификациясы.
28.2. БАҒАНЫҢ ҚЫЗМЕТІ. БАҒА ЖҮЙЕСІ
Нарықтық экономикада баға негізінен бес қызмет атқарады.
Бірінші —есен-кисап қызметі. Бүл өнім өндіргенде қоғамдық қажетгі
еңбек шығьшы процесінің өзгеруінде байкдпады және әртүрлі өнімді
өндіру қалай немен жүзеге асканын көрсетеді.
Нарық жағдайында және табиғи ресурстардың шектеулі болуы
кезінде, тауар өндіруші өнімді шығаруға қаңцай шығындар жүмсау
пайдалы екендігін үнемі қарастырады. Өндіріс шығыңдарының
балама мәселесі туады. Тауар өндіруші «жіберілген мүмкіндікіің
бағасы» мәселесімен бетпе-бет келеді.
Екіншісі — ынталандыру қызметі. Бүл кезде баға өндіріс
тиімділігіне эсер етіп, өнім ассортиментін жаңғыртуға, жаңа
технологияны қолдануға, өнім сапасын арттыруға күш салады.
Бағаның осы кызметі біріншісімен етене байланысты.
Үшіншісі —белуші ретгеуші кызмет. Нарық жағдайында бағаның
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бөлуші қызметі сураным мен ұсынымды реттеу және түтынушы
мәртебесінің езгеруі кезінде байқалады. Бағаның түскен кезінде
түтынушы көп сатып алады. Мейлі тамак болсын, киім болсын,
кейде қымбаттау өнімді де ала салады. Әрине, бұл процесс кері де
болу мүмкін. Бағаның араласуымен ұлтгық табысты бөлужәне кайта
бөлу, үдайы үлғаймалы жэне материалдык емес өндіріс саласын
каржыландыру жүзеге асады.
Бағаньщ төртінші қызметі — нарыктын, тепе-тендік сақтағанда,
түтыну мен өндірісті теңгергенде байқалады. Сүраным мен үсыным
арасындағы тепе-тендіктің бүзылғаны жайлы баға белгі береді және
оны жөңдеу үшін шара кодцануды талап етеді.
Бағаның бесінші кызметі — ақпараттық. Баға түтынушыға
сатушылар тарапынан тауар үсынымы туралы белгі береді жөне
олар өз өнімі үшін қанш а алғысы келетіндігін баяндайды. Екінші
жағынан сатушылар сатып алушылардын толем кабілетгілігін немесе
ендіріс ресурстарының қорын байқайды. Мүндай акдарат барометр
сияқты —эконом икадағы конъю ктура жағдайын айкы ндап,
кейбіреулердің іскерлік белсенділігін арттырады.
Әлеуметтік-бағытталған аралас бағалар аралас экономикада
сақталып кана қоймайды, онымен қатар көтерме-бөлшек сауда да
сала ерещііелігіне карай котерме —болшек бағасы да қолданылады.
Уакыт, орны және сипатының іс-әрекетіне қарай бағалар әртүрлі
салада қолданыс табады. Елімізде нарыққа алғашқы оту кезіңінде
тауар мен қызмет жасауға —олардың халық шаруашылығындағы
және әлеуметгік мыңыздылығына қарай —орталықтан бекітілген
баға мен тарифтер (көггерме және белшек) сақгалады. Оларға: энергия
коздері (газ, мүнай, бензин, керосин, көмір, электроэнергия),
байланыс кызмет тарифтері; пәтер ақы, түрғывдардың коммуналдык
кызметі, жүк пен жолаушы. Тасымалдау тарифтері жатады.
Нарықтык экономика еркін билеген елдерде көтерме және бөлшек
бағалары кеңінен қолданылады. Оларға деген қолданыс сүраным
мен үсыныммың өзара қатынасымен жүрігшеді:
- өндіріс бағасы, өндіріс шығындары жиынтығы жэне барлык
авансталған капиталдын, орташа шығынынан қүралады;
- усыным бағасы, сатуш ының еш нәрсе қоспаған арнайы
үсынымы;
- базистік бага, сатушы мен сатып алушы арасындағы алдын

ала келісілген баға. сондай-ак накты бағаны аиыкга> лын непзп
бола алады жэне нарык конъюктурасына. тауар сапасына т.
байланысты косымша бағаның косылуы;
- сатып-алу-сату бағасы (фактуралы) ~ сатушы ағасы немесе
контрактде тауарды жеткізуді көрсету;
~ көтерме баға, ірі партия тауарларын сауда және өнер
кәсіпорындарына жеткізуде қолдалынады;
- бөлшек баға, тауарды сатып алушыға бөлшектеп са
колданылады. О нын күры лы м ы на мы налар енеді.
шығындары плюс пайда, өткізу ұйымдарындағы а
шығындары плюс косымша күн салығы;
~ монополды б аға . монопояиялар бекіткен жогарғы неме
өңдіріс бағасы;
- номиналом баға, арнайы прейскурантта, аныктамалар
котировкасында жарияланады;
пп
- п р е й с к у р а н т т ы к б а ғ а , аныктамалык баға болып та
баға биржасында көрсетіліп, диллер тапсырысынын ла
каталогында жарияланады;
- аныктамалык бага, жасалган істін сандык. нөтижесш »
(квартал, жыл т.с.с.) жэне базистік бағанын калы
... ■
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кодцанылады;
- қатты баға, сату-сатып алу контрактсінде көрс
өзгертуге жатпайды;
„
- с ы р ғы м а б а ғ а , нарык конъкжтурасынын ( иржа к
ында
инфляция жөне т.б.) белгілі мерзімде өзгеруі
колданылады;
- ә л е м д ік б а ғ а , х а л ы к а р а л ы к с а у д а б а ғ а с ы ,
қ еСте 28- /
Баға жүйес.і
Мемлекеттік экономиканын баға жүйесі
Өндіріс шығындары (езіндік күн)
негізінде
Қолдану аясына
байланысты
Көтерме бағалар.

-------------- —---------Нарыктык экономиканын
баға жүйесі
Субъективті-психологиялык
жэне экономикалык бағалау
негізінде
--------Сипатынын өсеріне карай

Уакыт, орны
мен сипатынын
өсеріне карай
Сұраным бағасы. ұсыным
Теракты
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баіасы . пары кка сіідірілген
баға
Өтімді баға
Рыноктағы лидсрлік баға.
П сихологиялы к баға.
Сырғыма (тайғапак) баға.
Д иф ф ерениияаланған
(ж іктелген)
М онополды к баға.
Әлеуметтік баға.
«Қаймағын алған» баға
Номиғіалды баға
Базистік баға.
К онтрактлік баға
Келісілген (договор) баға.
Ағіықтамалык баға
Ф актуралы к баға.
Трансферттік баға.
Өндіріс бағасы.
Қатты (катаң) баға.
Еркін баға жөне басқалары.

- ену бағасы, нарыкты жаулап алуға бағытталған. Бұл баға өндіріс
шығыны денгейінен төмен болып белгіленді немесе демпинггі баға
лейміз:
- өтімді баға, сұранымы жоғары ерекше тауардың бағасы;
түтынушыны өзіне тарту үшін бекітіліп, сапасы, статусы, тауар
ерекшелітіне аса үлкен мән беріледі, баска бағаларға карағанда;
- трансферттік (басқаға берілуші) баға, затгы кооперация түрінде
усынып, өнімді монополияның өз ішінде откерілуімен айқыңдайды
және салыксалудан қүтылу үшін қолданды.
Тауардын келісімді бағасы деп екі жактын өзара шаруашылык
шартындағы көрсетілген уәделестікті айтамыз. Реттеуші баға —
тауардың шектеулі тізіміндегі бағасы. Бүл бағаны жергілікті өкімет
орындары белгілейді. Әдетте монополист-кәсіпорын өніміне
жүргізіледі. Баға күрылымы үйымдары осы бағаны бедгілейді немесе
ауытку шегін аныктап отырады.
Экономиканыц еркін секторы шекарасында нарыктык еркін бағалар
кызмет жасайды. Бүл бағамен қамтылмаған өнімнің барлығына осы
бағаны үсынадьі.
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Сүраным мен үсынымнын негізінде белгіленген oar—
ейміз немесе сатушы мен сатып алушы аркылы да аныктала».».»аға, Мемлекеттарапынан ретгеуге келмесе: онын кұрамынаенетін
лығындар мен пайда, сонымен катар салык пен еркін емес снякгы
нәрсе, жеңілдік, дотация рентабельділік шектеу ж.б. ескершмесе
еркін бағаға бадаймыз.
Қ арастырылған бірінш і жағдайда баға тікелей реттеуге.
екіншісінде - жанама реттеуге келеді. Ұсак жэне орта бизнестін,
кәсіпкерліктін дамуы. нарыктык инфрақүрылымы элементен
қалыптасуы кезінде еркін нарыктык баға саласыньш іс әреке
үлғайады. Қазіргі уакытта тауарды сатып алу мен кызмет колемшш
70-80% еркін баға үлесі камтиды. Нарык дінгегш еркш баға кұраидьь
Нарықтык экономика дамыған коп елдерде баға міндетті түрд
реттеленеді, еркін нарыктык бағасыз өзін-өзі реттеу механизім
жүмыс істелмейді. С ондай-ак экономика баланс гануын ж'
ендірушіні түгынушы сүранымына бағыттау (еркін бағасыз) мүмкіғ
емес. Бағаны мемлекеттік реттеу нарык жағдайында дәиектілі
жүзеге асады.1
1. Үкімет органдары тарапынан бағаны оакыла>.
емле^ 7 ^
орган мен олардың әлеуметтік партнерлары бағалы акыд У
басты мақсаты - өмір сүру күнынын өсуін аикындау.
зейнетақы мен жалакының жыл сайынғы номинальды котерт
индексін аныктау. Сонымен қатар бағанын көтершуі е Р
шығыны және үлтгык бәсеке каблетгілігіне калай эсер етети ш т
иіешіп алу. Бағаны бакьшаумен орталык статистика а
айналысады,
2. Бағаға жанама эсер ету. Мүнын мөні мынада: сырткы сауддд
кейбір сандык немесе кедендік шектеуді енпзу немесе алып
Соңдай-ак есептеу ставкасынын езгеруі, салык ыкпалды
ескеру, акша эмиссиясынын көлемін (размер) көбеиту немесе азаит
т.б.ж. Бағаға барлык мемлекетпк реттеуші акииялар эсер етедь
3. Мемлекетгін баға күрылу процесіне араласуы. үл жеРд
органдарынын өндіріс шығындарын көтеруге рүксаг етілуі ко
езіндік күнға котеріңкі жойылған амортизация косылады жкорларға жіберілген нәрселер. Нетижесінде көпіеген сала
«шығындар бағаны кысатын» жағдай туады.
! Ходов Л.Г. Государственные вочдеистнияе Ні)
” л ° " ом ик‘- *ап‘
стран Ж Вопросы экономики. 1991 N»10. ’ Я-ХО беттср
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4. Бағадағы лидерлік. Бүл күбылыс өндіріс саласынынтауар мен
к.ы і.мет көрсету саласында баспикшы. Себебі мемлекеттін үлесі сүбелі.
Егер салаларды мемлекет пен жеке кәсіпорындар баскарса, мемлекет
конъюктуралык немесе күрылымдык - с;іяси максатта өзіне жататын
кәсіпорындар баіасына эсер егу колынан келеді. Мемлекет нарыктын
колемді бөлігін бакылап. үсынымнын шектелуімен баға белгілеуде
лидер болып. сала бойынша онын деңгейін аныктайды. Осындай
жағдай мемлекеттік ірі сатып алушы жене тапсырыс беруші
салаларында да калыптаскан. Мысалы: көптеген күрылыс түрлерінде.
соғыс өндірісі мен армияға керекті тауар өндірісінде жэне т.б. Мүндай
жағдайда үкімет органдары тауар мен кызмет жасайтын фирмавндіруішмен келісіліп «контрактлі баға» белгілейді. Кейін сол сала
үшін баға базалык болып калады. Әйтпесе мемлекет көп салаларда
сатушы тарапынан ғана емес, сатып-алушы түрғысынан да бағада
лидер болып кетуі мүмкін.
5. Мемлекеттің бағаға тікелей әсері. Мүны мемлекеттік субсидия
(бюджет корынан бөлінген акшалай жэне натуральны түрдегі көмек)
жүзеге асырып, сала ішінде, салада немесе аймакта жеке түтьшушылар
шығынынын төмендеуін байкатады. Сондай субсидияның бірі ~
кейбір тауар мен кызмет көрсетуде бағаны төмеңдету немесе токтату.
Бүл тәсіл өндіруші мен тутынушыға арнайы косымша ақы төлеу
жолымен жүзеге асады. Бағаны тікелей реттеудің тиімді жолы (әдісі)
косымша кұнға салынатын салык болып табылады.
Мемлекеттін баға күрылымы процесіне тікелей араласуы
мемлекеттін «акцкздік тауарға» баға бекіту саясаты болмак.
Сырткы сауда бағасына мемлекеттің әсері экспорттаушыларды
салыктан босата отырып, экспортты мемлекетгін марапаттауы
арқылы жүргізіледі. Кейбір елдерде-экспортты қ субсидия,
жеңілдетілген несие мен транспорттык тарифтерді беру аркылы
жүзеге асады. Ішкі бағаны мемлекеттің тікелей ретгеуінің бірденоір гиімді инструмент! импортты шектеу және кеден салығын
гөмендету олмак. Ішкі нарықты шетел бәсекелестігінен корғау,
импортгалған тауар бағасына кедендік мөлшер дәрежесінде эсер
ету үсынымды шектеуге әкеледі. Сондай-ак ішкі нарыктағы
оесекелестікті өсекендетіп, импортгалатьш тауарға бағаны көтеріп,
оглндык енім өндірісі бағасына әсері болады.
6.
Экономиканын мемлекеттік секторында өндірілген тауар және
жасалатын кызметке женілдетілген баға мен тарфкгерді белгілеу.
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Бүған минерал-ишкізат жоне жағармай - энергетикалык ресурстар.
темір жол мен почта-телеграф тарифтерінін бағасын айтамыз.
Бүл жасанды түрде токтатылған баға мен тарифтер жеке
сектордағы өндіріс шығындарын төмендетуге ыкпал жасап. үлттык
бәсеке кабілеттіліпн арттырады.
7, Бағанын. көрсетілген түрін немесе олардың белгіленген көтериі}
шегін үкіметтің бакылауы. Бағаны осылай реттеу әлеуметтік
келеңсіздіктің белен алғанында ғана колданылады.
8. Тауардың кейбір түрлеріне бағаны бекіту мен бакылауды үлпык
органдар қүзырына береді. Мысалы бүған көмір мен кара металға
Еуропалық комір және болат бірлестігінін бағаны белгілеуін аита
аламыз. Сондай-ак ауылшаруашылығы еніміне уакытша ағаны
Еуропалык эк о н о м и к алы к одактьш (ЕЭО ) белгілеуі, ішкі
иктеграциялык бірлестіктерде транспрт тарифы мен салыкты
унификациялау.
28.3. БАҒЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫК ТАБИҒАТЫ ЖӘНЕ
О НЫ Ң ТӨМ ЕНГІ ШЕКАРАСЫ
Нарықтык экономика жағдайында дінгекті мәееленін бірі
бағаның экономикалык базасын дүрыстап аныктау. се е 1 аға^ ^

деңгейі соған байланысты. Баға деңгейімен жене онын жекел
тауарларға ара катынасы кептеген халык шаруашылығы аспекпс
байланысты. Көтерме баға денгейімен кәсіпорын тшм^ 1
байланысты, белшек баға денгейімен жұмыскердін накты жал
байланысты. Баға тарихи категория. Бағанын денгеиі ға_"
сондай-ак экономикалык мазмүны уакыт талабына саи
(
Баға тауар құнынын акшалай өтемі болып. көбінесе таУаР
ITKV
(қүны) мелшерінен ауыткьш отырады. Накты механизм ж
түрлері бағаға сүраным мен үсынымнын эсер ету дәр
байланысты, мемлекеттін бағаны реттеу мүмкш дтне
факгорларға, айналымдағы кағаз акша санына, сондаи а
деңгейіне, бәсеке сипатына, өндірушінін нарыктағы моноп
ж ағд ай ы н а, п ай д а л ы л ы к к а, с и р е к т ік к е . эк о н о м

түраксыздыкка т.б.
гҺйытілі
Бүған дейін болған жоспарлы баға жүйесі орта с а л а л ы к ^ к т '
өзіндік күнға қүрылған, ал ауыл шаруашылығында орта а ‘
негізінде. Өзіндік қүн екі аспекті де калыптасады.
111ь
экономикалык элементгері;
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2. калькулмцмялык баптармеп.

Бакаиын баска хіементтері
ондіріс пен аііна;іыс аясыидағы
болатын косымша онімнін әртүрлі формалары және оған айналыс
ші>и ынларын ла косамы з. Өиліріс шығындарынын (озіндік күн)
онеркәсіптеі і үлссі 73%, пайдадағы үлесі - 12,5%. айналымдағы
салыкүлесі - 10%. гүрмыс жабдыктар бағасынын үлесі (көтерме
коііма пен базаны сактау үіпін) —22%, бөлшек са\данын мөлшерін
гүсіру үлесі - 25% қүрайды.
Нарыктык экономика жағдайында өнім (өндіретін) өндірісіндегі
иіығындарға едәуір коніл бөлінеді, себебі әрбір жүмсалған акша
мелшері кәсіпкердін пайдасын кемітеді. Сондыктан практикада өнім
нклірісі шығындарын есептеуде «шекті шығындар» үғымы енгізіледіӘндірістегі онімге артык жүмсалған косымша шығындарды шекті
шиғынлар деймв.
Одан баска балама ш ығындар» мен жіберіліп алынған
мүмкіндіктер шығыны» үғымы колданылады. Әрбіртауар еғщіруші
иарык жағдайында тауардың гіайдалы жағын қарастыру мәселесі
гүрады. Әдетте жүмыс күіліне, шикізат пен магериалдарды алуға,
кажетп тауарды вндіруге кететін шығындардың балама варианты
карастырылады. Нарыктык экономика бағанын экономикалык
габиғатын ж окка ш ығармайды. Кайта ж оспарлы -нүсқаулы
экономикалык талапка карағанда нарықтық экономика шығынға
карсы сыйіш ты алға тартады.
Жоспарлы-нүскаулы экономика жағдайында бағаны күру принципі
мынаған негізлелген: баға тауарды гікелей өндірген кезде немесе
оны өндіргенге дейін аныктау кажет. Бүл жағдайда нарык баға
ленгейіне ешкандай эсер етпейді. Нарыктык баға күрылымыны
о іу баға моделін. онын калыптасу принципін езгертеді. Себебі
баға денгейі нарыкта калыптасады немесе тауардын өткерілу
(реализация) аясында жүзеге асады. Тек нарыкта ондірілген өнім
тауарға бағаланып, шығарушылар шығыны коғамдык кажетгі шығын
ретінде нақты мойындалады
Нарыктык баға стратегиясы тарихи калыпггаса отырып, еркін нарык
жағдайында сатып алушы мен сатушы бір-бірінен мәмілеге келген
сон баға белгіленеді. Сатушы озінін ойындығы бағасынан көгі сүраса,
сатып алушы толейтін мөлшерден аз беруге тырысады. Саудаласа
отырып, олар екеуіні ыңғайлы бағаға токталады. Немесе сүраным
vieH үсыным әсерінен калыптасатын тепе-тендік бағаға келеседі.

Соңғы он жылдыкта Батыс елдерде сатып алушылар тандауында
бағалык емес бәсекелестікте бағалык емес факгорлар көбірек
байқалады. Олар: фирмалардын біркелкі енім ассортименты кеңірек
үсынуы, өнімді үсак серия негізінде иіығарьш жиі алмастыру.онын
сапасын арттыру, дизайнны н әртүрлігі, өнімнін техникалык
сипатгамасын жетілдіру, сатылған өнімнін кепілдік мерзімін үзарту
және кепілдікті жетілдіре түсу. Өнщіруші -фирмалар қазіргі кезде
баға құрылымы факторының үнемі езгеруі жағдайында. бәсекелестік
орта жағдайының ауысуында қызмет жасауға тура келеді.
Мүндай жағдайда фирмалар нарыкка соқыр адам қүсап шыға
салмайды. Фирма өздерінде баға болімін күрып. олар бағаны
белгілеумен айналысады және баға кұрылымына стратегиялык
көзкарасты қалыптастырады. Ф ирмада ғы баға белімі бағаны
жоспарлап отырады
Баға күрылымы стратегиясы компаниянын жалпы максатымен
байланыстырылады. Әртүрлі фирмсілар әртүрлы максат койып, соған
карай нарыктық, бағанын стратегиясын айкындайды. Сондыктанда
фирма алдына әрбір жағдайға карай қандай максатта тауар
бесекелестігі кәмегімен бәсекелестік киын ортада нені шешу керек
екеніне белгілеп алады. Фирма бастапкы бағаны бекітеді. Сосын
коршаған бәсекелестік ортада оған эсер ететін әртүрлі факторларды
есепке ала отырып реттейді.
Біріншіден, фирма барынша пайда табуды кездейді, нарыкта са іу
үлесін молайту немесе өнім сапасын жаксартуда лидер болу.
Екіншіден, фирма тауардын ыктимал сандык көлемін болжайды.
Нәтижесінде тауарды накты мерзім денгейімен нарыкта сатады.

Үшіниііден, фирма шығындар сомасынын әртүрлі өндіріс
деңгейінде калай өзгеруіне есеп жасайды.
Төртіншіден, фирма бәсекелесінің бағасын ескеріп, оны оз гауар
бағасы сапасынын негізгі ретінде колданылады.
Бесіншіден, фирма баға күрылымынын төмендегідсй ю сіліиін
бір еуін тандайды : «орташ а ш ы ғы нмен коса найди», тауар
күндылығынын негізінде бағаны бекіту, кунделікті баіа деигейіне
байланысты бағаны белгілеу ж ене жабык сауда негі зінде батаны
бекіту.
Алтыншьшан, фирма тауарға бағаны психологиялык кабылдаулы
толык ескере отырып, міндетті түрде тексерген сон. түпкілікті
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бе.іплейлі. Ұсынатын баға фирманын баға саяеатына дөп келіп.
практикала олан ауыткымауы кажет.1
28.4. САЛЫКТАР ЖӘНЕ САЛЫҚ САЛУДЫҢ
ТЕОРИЯЛЫК НЕГІЗДЕРІ

Салык мәселесі мен салык салудың бай тарихы бар. Сал ыкка
ғылыми көзкарас XVII-XIX іасырларда пайда болды. Оғандәлелді
геориялык экономия класс и калы к мектебі ағылшын өкілдері
енбегінен табамыз. В. Петти. «Салык пен жиынтык трактаты» —
(1662 ж.). Д. Рикардо «Салык салу жэне саяси экономиянын
басталуы» - (1817 ж.), А. Смит «Халыкгар байлығының себептері
мен табиғатын зерттеу» —(1776 ж.).
А. Смиттін айтуы бойынша, салыкты төлеушілер үшін, бүл
кұллык емес. еркіндіктін белгісі. Ф. Аквинский (1226-1274 жж.)
салыктарды рүксат етілген тонау нышаны ретінде аныктады.
К Маркс «Салык бүл меншік. жанүя, тәртіп ж әнедінмен катар
жүретін бесінші күдай» леп аныктады. А ҚШ -нын мемлекеттік
кайраткері және ғалымы Б. Франклин (1706-1790 жж.). «Өмірде
салык пен өлімнен қүтылатын ештеңе жоқ» деп айтты.
Шарль Монтескье (1689-1755 жж.) ризыктын қанша бөлегін
бодандардан тартыи іільіп , каншасын солардын сыбағасы етіп
Кішдырудын амалын табатын данышпандык пен акылгөйліктен
асатын ештеңе жоғын толык сеніммен негіздеген.
А. Смит салык салудын төрт принципін айқындаған. Онын осы
гіринциптері дамыған елдерде салык, салудың негізін күрайды.
1. Өзіне бекем мемлекет мүмкіндігіне карай, кабілеті мен күшіне
сай үкіметті үстауға (кардыландыруға) катысады. М емлекеттін
корғауымен камкорлығын пайдалана отырып, каржыландыру
үкіметтін табысына сай жүзеге асады.

Бүл ережені сактау немесе сактамау салык салудың терендігіне
немесе тепе-теңсіздігіне үрындырады.
2. Жеке түлға төлейтін салық міндетті түрде айқын болуы керек.
С іыыктын тәлеу мерзімі, төлем тәсілі, сомасы — барлығы дерлік
1 Котлер Ф. Основы маркетинга. М.. 1990, 374 бет.
’ 111 Монтескьеніи сочі ф.ғ.д.. профессор Е.К.. Жүбановтын аудармасы бойынша
берілді.
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төлем төлеуші үшін анык әр і ашык. болуы және кез келген адамға
дасалай.
3. Әрбір алынатын салык белгілі уакытга немесе белгілі тәсілмен
төлеуші үшін ынғайлы кезде барлығын төлейді.
4. Әрбір салык ой елегінен өтк ізіл іп , толғағына толык
жеткізілгені дүрыс. Онын, мемлекет қазынасына күйылуы, халык
қалтасынан алғаны ж ән е үстағаны мүмкіндігінше аздау олғаны
жөн. Қазынаға күйылғаннан көрі, салықты халық қалтас інан
алу мен үстаудың көп болуы да әбден мүмкін. Себебі, оны жинау
шенеуліктердің көп болуы талап етсе, оларға төленетін аилық
сомасы салықтың мол мөлшері арқылы жүзеге асады.
А. Смит тікелей, жанбасы, жанама салықтар жүйесін ж ән е
оларды қолданудың әлеумепік-экономикалық салдарын барынша
терең талдады.
Салық дегеніміз не? Экономикалық мазмүн түрғысынан
дегеніміз тұрғындар, кәсіпорын (фирма) мен үйьімдардан занғ
негізделіп алынатын міндетті төлем жүйесін айтамыз.
аль
салудьщ максаты кәсіпорын (фирмамен) тұрғындар каржь
қоғамдық қажетгілікке (өндірістік ж әне әлеуметтік) тарту олма
Салық салудьщ мынадай принциптері бар:
.
~ салық бар игіліктерге пропорционалды түрде қоғам
сай алынады;
- салық табыс мөлшері мен әлауқаттылық деңгеш
болады.

Салық томендегідей қызметгерді атқарады.

„avo„„і

.• г»сы

- фискалды (тіркелген) немесе жұмылдыру,
'
-н
қызметте мемлекет бюджеттік шығындарды қаржыланд ру У
садық жинайды;
„
- ,
- бөлу қызметі, мемлекет қаржыны қаита
топтардың арасында, территория, облыс, ауд

- Р ^ еу ш і кш «егі, мемлекет
корлану арасындағы пр0П0рцИяны ре™ЙД'.
- ынталандыру қызметі, мемлекеі
ғ
1 Смит А. Исследование о природе и
доходах государя или государства», т. 2, 1У-»385
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прогресті дамыту үшін әртүрлі ынталандыру шараларын жүзеге
асырады;
—шектеу қызметі, мемлекет салык саясаты аркылы кейбір өвдіріс
түрлерінің дамуын тежейді немесе шектейді;
— бақылап-есептеу кызметі, мүнда кәсіпорын мен түрғындар
топтарының, қаржы қоры көлемінің табысын есептеуді жүзеге
асырады.
Салық сипаты түрғысынан тікелей жэне жанама болып бөлінеді.
Тікелей салық мемлекет тарапы нан кәсіпоры н ж әне түрғындар
табыстарынан алынады. Осы салы қты ң түрлеріне — айлықтан
алынатын, пайдадан алынатын, жылжылмайтын мүліктен, бағалы
кағаздар операциясынан алынатын т.б. салықтар жатады.
Жанама салықты м ем лекет тікелей ем ес, баға арқылы
айландыра отырып алады. Оған —акциздер, кеден баж салығы,
косы м ш а қүнға салы н ған сал ы қ ж атады . Ж а н ам а салык
мемлекеттік реттеудің бірден-бір тәсілі ретінде қолданылады.
Салықтан алынатын сома —салыктың негізі аталады. Мысал
ретінде табыстан алы наты н салы кты қарасты руға болады.
Табыстан алынатын салыкты салы қ алудың басты көзі ретінде
караймыз. Табыстан (пайда) алынатын салы қ алы нған табыс
(пайда) көлемі мен салык жеңілдіктерінің өзара айырмасына тең.
С ал ы ққа ж ең іл д ік тер с а л ы қ с и я қ т ы б ел гіл і тәр тіп к е
н е г ізд е л г е н за ң а к т іл е р ім е н а й к ы н д а л а д ы . С а л ы к к а
жеңілдіктердің төмендегідей түрлері бар:
—салық объектісінің алынбайтын минимумы;
— кейбір адам дарды с ал ы к төлеуден (соғы с ардагері,
мүгедектер) босату;
—салык негізінен босату;
салык несиесі (салықтың белгілі көлемін алуды ұзарта түсу)
және т.б. Салық өсімі — салы к салу бірлігіне деген мөлшер.
Әдетте салық өсімі пайыз түрінде белгіленеді.
Салық өсімі үш түрге бөлінеді.
Бірінші түрі — прогрессивтік салық өсімі. М үның мәнісі ■"
табыстың өсуіне карай салық өсімінің мөлшері өседі. Кең тараған
түрі
Қазақстан Республикасы азаматтарының айлығынан
алынатын салык.
Екінші түріне салык өсімініц пропорционалды всім жатады.
386

Үшінші түрівде —регрессивтік салык өсімі жатадьі. Регрессивтік
сал ы қ ө с ім і б із д ің е л д е г і с а л ы к з а н д ы л ы қ т а р ы н д а
қолданылмайды. Бұл өсім кері прогрессивті ж эн е оны н мөш
салы қ ө с ім і м ө л ш е р ін ің үл ғай у ы н т а б ы с т ы н азаю ьгмен
түсіндіріледі.
_
_
Қазақстан Республикасында жалпы мемлекеттік салықтар ар.
Олар мемлекетгік бюджетті ретгеудің қайнар көзі саналады.^ іл
сайы н Қ а за қ с т а н Р е с п у б л и к ас ы бю дж ет заң ы н а сө и к ес,
мемлекетгік салықтан бөлінген бюджет табысына түсіп отырады.
Ал жергілікті салықтар жергілікті бюджет табысынын негізп
кезі болып табылады.
Жалпы мемлекеттік салыққа жататындар: занды ж эне ж
түлғалардың табысынан алынатын салық; косымша күн салы ^ ,
акциздер; бағалы қағаздар оп ерац и ясы н ан салы к, арнаиь
төлемдер мен жер байлығын пайдаланғандар салығы.
Жергілікті салык пен алымға жататындар: занды ж эне ж
түлғалар мүлкінің салығы: көлік, қүрал-жабдығы сал
’
кәсіпкерлікпен айналы саты н заңды ж өне ж еке т^лғ
тіркеудегі алым; қызметгің кейбір түрімен айналысуға ү
адамдардан алым; аукцион сатылымынан алынатын алы
'
Салықтардың ішіндегі — салығы ерекше орын алад *
салығы алғаш қы рет А нглияда Х ІХ -ғасы р д ы ң ор
ендірілген екен.
-м м п и и н
Табыс салығы мынандай түрде қолданылады. па
яскада
жүмыс істейтіндердін ж ал ак ы сы н ан салык, ЖӘІ* . салЫК
топтардың табыс салығы. Табыс салығы прогресс
санатына жатады.
^пғяпы
Прогрессив салық туралы әнгіме еткенде,
іск ер л ік
(көтеріңкі) табыс салығы фирма мен тұрғы
Американ
белсенділігін төмендетпей ме деген күдіктіжШ
мәселеиі
экономно!
Лаффер
қарап, мынандай ои түиген: салык есіміиін
_а л ы к төл еуден
экономикалык, белсенділігін б ә с ен д ет ш , °^ Р
табыстын өмір
кашуға іггермейаі. Қызмет жасау арқылы
^ дн ^ ан ай ды ■
сүруден гөрі, олар жәрдем акыға өмір J P
саЛған «Лаффер
А. Лаффердін атағын ресторанда салфетка
қисығы» шығарды (сурет 28-1 караңыз).

v

387

Z -*

%

Сурет 28-1. Лаффер қисығы.

Суретте 28-1 байқалғандай Лаффер қисығында салык өсімі 0ден 100%-ке ескенде, салыктүсімі максимальны деңгейге (М нукгесі)
көтеріліп, онан соң 0-ге дейін төмендейді. Алайда салык түсімі ML
шартты нүктесінде тепе-тең, бірақ L нүктесіндегі өсімнің төмен
деңгейі қүптарлықжай.
Салық өсімі 50%-тен асканда адамдар аз жүмыс істейді және
акшасын сақтауға еш тырыспайды. Өзінің күш-жігерін «көлеңкелі
экономикаға» бағытгап, нәтижесінде мемлекеттік қазынанын табысы
азая түседі. Егер салык өсімі көтерілсе, ерте ме кешпе онык деңгейі
сондай дәрежеге жетіп ешкім жүмыс істегісі келмейді және салыкты
төлемейді. Сайып келгенде, мемлекетке ешқандай салық түсімі
түспейді.1
Акциздер жавама салықтьщ бірден-бір түрі болып табылып, тауар
бағасына енеді жэне сатып алушылар оны төлейді. Елімізге
импортталған және Қазақстан Республикасы территориясында
өндірітген тауарларға, сондай-ак ойын бизнесіне акциздер салынады
(алынады). Экспортталатын акциздік емес акцизделген тауарлар
өндірушінің тауарды сыртка-экспортқа шығаруы расталса, акциз
сішынбайды. Қазақстан Республикасы қатысатын халыкаралық
келісімде көрсетілген кейбір нәрселер есепке альшады. Қазакстан
Республикасы территориясында акцизделген тауарды өндірушілер,
оны импорттаушылар немесе ойьш бизнесін жүзеге асыратын занды
1 Эклунд К. Эффективная экономика. М., Экономика, 1991, 270 бет.
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жэне жеке түлғалар акциз төлеушілер болып табылады.
Қазақстан Республикасы территориясында өндіршген нем біздің елге им порталаты н тауарлар акиизделген тауар
табылады. Оларға: іш ілетін этил спирты, там ак ш икізать
өндірілген арак, ли кер-арак бүйымдары, каггыланған СУСЬ*^
соктар, бальзам, ш арап, кон ьяк, ш ампан шарабы, сыра,
бүйьшдары, қүрамында тем екі бар бүйымдар, осетра жөн^
балығы, олардың уылдырығы. Осы балы к пен Уылды^
жасалған деликатестер, күміс жэне платина, алтыннан ^
бұйымдар жатады. Ө ңделген жөне өнделмеген мехтық р» Рнатуральды мех бүйымдары, натуральды, тері кшмдері, РУ
бүйымдары, б ен зи н , ди зел ьді оты н, ж еніл автомобильдер,
атылатын ж эне газ мылты ктары н да косуға болады.
Акциз өсімін Қ азакстан Республикасы үкіметі т<у' Р'
’
Қүнына пайы збен белгілейді немесе оны ң натуралды
Қарай физикалы қ келеміне сәйкес бекітеді.
.
Жанама салықтың келесі бір түрі қосымша кұн сал“ ғ.
, {
болып табылады. Ол ендіріс процесінде косылған кұн
бөлігін бю дж етке ж ібергендіктен ж эн е тауар
қызметінің, айналымынан тұрады. С он дай -ак к° с тЯуаоЯы
салығы Қазакстан Республикасы территориясьшда тауард^
импортауда жүзеге асады. Қосымш а күн салығы
.
хауар
төленетін белгілі қосылған күн салығы сомалары
мен жұмыстың айырмасымен аныкталады.
сЬпянттияда
Косы мш ақүн салығы 1958-шыжылы
енгізіледі. Қазіргі кезде Қ Қ С өлем нш
-тан
Әл е м д ік
колданылады. О н ы н іш ш де Еуропаның 18 елі Д
дейіН
тәж иірбеде Қ Қ С -н ы ң көлемі (мелШ^ ' І г , шыН көлемі 15%
қүрайды. Қазақстанда қосымша күн салы
ҚҮРҚҚС-ғын алу объектісі болып айналым ^ ^ ^ ^ ^ у с ’^ауар
алымы жатады. Айналым алымына кызмет п
К азак стан
өткөрілуіның айналымы жатады. Айналым а л ь ^ ^ ш ъ т ы

Республикасы шеңберінде жүзеге асуы
мына жағдайда: салықтан босатылған да^жене

ң өндірістік
айнаЛЫМ,

қажеттілігін жүзеге асырғанда; ережеге саи аНЫ*
к ел ісім де
Казакстан Республикасы катысатын
нагуралды түрде
көрсетілген нәрселерге жүрпзілмейді. Жалакь
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теле ген жағдай да берілген тауар күнына косылған құн салығы
енеді.
28 2. Салык күрыіымы және олардың бюджеттік түсімдегі үлесі.

Табыс
салығы
Тіркелген
төлемдер
Экспорт пен
импорт
саны
Кеден
тарифы
Жер
салығы
ИГ

Бағалы қағаздарға
салынатын салык

Рт;Шь(Мь|на —импортгалған тауар жатады. Т екхалықаралык

жүр гі зіл ме йд Г Ш3 салықтан босатылған тауардан импорт алымын
Ре(^
атЛЫМ салығьі мен ^ т у салығының орына Қазақстан
е н я іп г ^ ИКаСЫНДа косы лған К¥н салығы енді. Бұл салыкты
TvciHffir^p6 ° НЬІ есепт™
айкьін әдістемесі болмады. Баскаша
елі А тонии косьілған құнның базалық (негіздік) есептеуі тусініксіз
ма ш г л і..... Г
косылтн болып табылады: пайда мен жалакы
косылған icvh I I I кҮны ма жэне т.б.). Көптеген дамыған елдерде
болсі б „ Г ^ ЫНа рлығьі енеді'
өңдіріс бағасынан жоғары
қосылған
.
н
п
Г
ӨНІМ
Н1Н
өзіндік
кұны
мен орташа пайдасы
косылған күнды күрайды.
үгінгі еліміздегі экономикалык саясат пен әлеуметгік жағдайды
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ескере отырып, салы к салу түжырымдамасы алдымен н
мынандай міндеттемелерді шешкені абзал:
~ мемлекетгік бюджетпн түрақтылығы мен таластьшығы,
- антиинфлядиялық механизмді қалыптастыру жән
пен валюта тұрактылығын камтамасыз ету;
- кең масштабты инвестицияны калыптастыру,
- меншік түріне қарамай-ақ барлык шаруашылык субье
іскерлік белсенділігін барынша ынталандырады.
,
Осы м ін д е тте р д і ш еш у Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы н
экономикалык жөне әлеуметгіктүракгьмығына жеткізеді.
Мемлекет аралық екі жакты экономикалык баилань
р
жақтан салык салудың (алудың) мәселелері жиі кез^
'
,
мэселе занды ж эне жеке түлғалар мүдделерін алдым
ен
Себебі олар табысты өз елінің территориясында ғана ем
де табады. Нәтижесінде оларға салык салу ез ел1Нде
• eKj
елде де жүргізіледі. Әлемдік тәжиірбеде салык
^ шады.
жактан салык салуды азайтудың үш мүмкіндш ж т к Р
ітеді
Сөйтіп олар үшін салык алу салу салмағын аР
салығын
Мысалы, А Қ Ш -та салык төлеушінің шет елде төл
оны
салық алымы сомасынан шегеруге рүксат етшуі мү
мемЛекет
салык несиесі ретінде ескеруге де болады.
аралық келісім бойынша занды ж эне жеке т ү л ғ ъ Р босатьшады.
тыс елде тапкан табысынан америкада салык салу
L epj өз
Керісінше, А ҚШ -та табыс тапкан шет ел салык төлеушшері е
елінің салық салуьшан босатьшады.
.,«т»пнмтяпиялау
Қазақстан РеспУбликасывд\ ^ “
мен
жәнерефрмалаудыңказірпжағдаиьіндаш
отыр Щ етел
жетілген технологиясын тарту кажеттші
У
Сондыктан
компаниялары екі жактан салык салудан коркакт
.
салык
да шет ел и ^ г о р ы н ь ш мұлкін жэне табысын ,
салудан бссатуүшш Казахстан Ресщблигасы
жа^Ран. О с ы 5 с ш бойынша шетел
немесе Казакстан Республикасында тапкан
түсім бойынша салык төлейді.
КАТЕГОРИЯЛАР Ж ЭНЕ ТЕРМ ИНД ЕР
Баға, коғамдык кажеггі шығындар,
бағасы, еңдірісгін кетерме багасы, баға сметасы (күра

бөлшек баға, аймактық баға, уакытша, түракты, нәзіктік, лимиттік,
маусымдық, өндіріс бағасы , ұсыным бағасы, базистік баға,
монополиялык баға, номинальды баға, прейскуранттық баға,
анықтамалык баға, каггы (катаң) баға, сырғыма баға, әлемдік баға,
енетін баға, өтімді баға, трасферпік баға, баға стратегиясы, салыкгар,
прогрессивтік салық, регрессивтік салық , тікелей салык, жанама
салык, пропорциональды салық, мемлекеттік салық, жергілікті
салық, қосымша құн салығы, акциздер, пайдаға салық, табыс салығы,
екі жактан салық саду.
САБАҚТЫҢ ҮЛГІ РЕТІН ДЕГІ Ж ОСПАРЫ
1. Бағаның мәні, түрі ж әне кызметі.
2. Н ары кка оту кезіндегі баға құрылуын реформалаудын
кажеттілігі.
3. Салық салудың теориялық негізгі.
МӘНЖАЗБА М ЕН БАЯНДАМА ТАҚЫ РЫ ПТАРЫ
1. Қазақстан республикасындағы қазіргі салық саясаты.
2. Бағаның қүрылуын реформалау ж әне оның нарыққа өту
кезіндегі қажеттілігі.
ӘҢГІМ Е ӨТКІЗУГЕ Ж Ә Н Е Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР
1. Баға дегеніміз не? Бағаның қандай түрлері Сізге белгілі? Баға
кандай қызметгер атқарады?
2. Болшек сауда, оның құрылымы қандай?
3. Салық: олар қандай кызметтер атқарады? Салық салудьш
түрлері қандай?
4. Косымша күн салығы Сіз қалай түсінесіз?
5. Акциздер: оны сіз калай түсінесіз?
6. Қазакстан Республикасында іс жүзінде Лаффер қисығы неге
мақүлданбайды?
7. Баға қүрылуын реформалаудың кажетгілігі неде? Салық салуды
реформалау кажет пе?

Ж И Ы Р М А Т О Ғ Ы З Ы Н Ш Ы ТАРАУ. ТА БЫ С ТА Р
ТЕО РИ ЯСЫ Ж Э Н Е ТҰРҒЫ НДАРДЫ
Ә Л Е У М Е Т Т ІК Қ О Р Ғ А У Д Ы Ң М Ә С Е Л Е Л Е Р І
29.1, БӨЛУ ТЕОРИЯСЫ: ӨТКЕНІ М ЕН БҮГІНІ.
БӨЛУ П РИНЦ ИПТЕРІН Е ТЕОРИЯЛЫҚ
ҚӨЗҚАРАСТАРДЫҢ ЭВОЛЮ ЦИЯСЫ
Бөлу коғамдык ұдайы өндірістің маңызды фазасы болып табылады.
Бөлу когамдық үдайы өңдірісгің фазасы ретінде өндіріс пен тугынудын
арасында болып, қүбылыс түрінде өнімдерді бөлу міндетін аткарады.
Алайда, бөлуді жузеге асыру үшін өнімді бөлуде мынау кажет:
біріншіден, қоғам мүшелеріне өндіріс түріне карай белу, өнімді
белу осы белудің нәтижесі болады.
Өнімді бөлу мәселесі ең өзекті мәселе болған жэне бола береді.
Себебі ол миллиондаған адамдар мүдделеріне эсер етеді. Оны
зерттеуге кептеген экономикалы к ойдың әртүрлі мектебі мен
бағыттарының өкілдері қатыскан. Олардын әркайсысы дәуірдің
сол кездегі және ертедегі ерекшелігіне карай, өмірлік игіліктерді
бөлудің әртүрлі принципін үсынған. Мысалы, еркін нарык теориясы
(«либерализм» мектебі) өкідцері — А. Смит мен Д. Рикардоның
есептеуінше, жалакы негізін қальштастырудың принципіне «омір сүру
Қажетгілік деңгейі» алуды ұсынған. Себебі бүл «деңгейлік» жұмысшы
мен оның отбасының өмір сүруіне кажетгі болды.
Д. Рикардоның ойынша, «өмір сүру қажетгілік деңгейі», «еңбек
бағасының табиғи нарығы» болып табылады. Еркін нарыкты
жақтаушылардың бірі - Жан Батист Сэй (1767-1823 жж.) «Саяси
экономия трактаты» (1803 ж.) еңбегінде «өндірістін үш факторы»
теориясын үсынады. Бүған еңбек, капитал, жерді жаткызады. Осы
факторлардың қызметін пайдаланғаны үшін жалакы, пайда, рента
төлем ретіңде жүзеге асады.
Нарыктык экономиканы реттеу теориясының негізін салушы
«кейнстік» мектебі, Дж. Кейнс «Еңбекпен қамту, пайыз және акшанын
жалпы теориясы» деген енбегінде (1936 ж.) жалакыны реттеудін
принципін өндіріс көлемі және түрғындардын енбекпен қамтуына
тәуелді екендігін үсыиды.
,
Нарык жағдайында жалданып жүмыс істейтін адам еноегі
К. Маркстың пайымдауынша, жүмыс күші «қүныныи» принципімен
төленеді. Неміс соііиалисі Фердинанд Лассаль (1825-1864 жж.),
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болудін тепе-теңдік принципін ұсынды: тен еңбек өніміне әркімнін
теи күкыктығы, яғни бүрындары кездескен барлық бөлу принципі
оның ойынша, бар мүліктің тепе-теңсіздігіне алып барады. Бүл принцип
сынға алынды. Өмір игіліктерін тепе-тең бөлу принципі К. Маркстын
ойынша, қоғамды деградацияға алып келуі мүмкін. Сондыктан да
бүл жағдайда адал жүмыскер де және өз жүмысына немкүрайды
(жалкау, самаркау) карайтын адам да өз еңбегіне сый-сияпатты
тең алуы әбден мүмкін. Онын ойынша, өмірлік игіліктерді бөлудін
бірден-бір мүмкін принципі «еңбегі бойынша» белу болмақ. Аталған
принциптің өзіндік кемшіліп бар және әлеуметтік әділеттілік
критериіне толық жауап бермейді. «Енбегі бойынша» бөлу түрғындар
табыс деңгейінін тенсіздігіне алып келеді. Бүл теңсіздік былай
түсіндіріледі: адамдар өзінің күш -қайраты м ен ж әне ойлау
кабілеттілігімен, отбасы жағдайымен және еңбекке қатынасымен
ерскшеленеді. Енбектің сандык (үзактығы мен интенсивтігі) және
оның сапалық (күрделігі және баскада еңбекжағдайлары) әртүрлілігі,
гснсіздігі болады. Бүл принциптің артықшылығы сонда, әрбір
адамның енбек нәтижесіне мүдделілігін камтамасыз етеді. Өзінің
біліктілігін котеруге мүдделілік ол жеке адамның ғана емес,
кәсігюрын, тіпті коғамның мүдцесіне жауап береді.
Аралас әлеуметгік бағытталған нарыкгык экономикаға көшу кезінде
«еңбек бойынша» бөлу принципі «қүндык эквивалент» принципіне орын
бере бастады.
Баскаша айтсак, бөлудің «капитал бойынша», «меншік бойынша»,
жүмыс күші «қүны» бойынша приниипі жүзеге асып, табысты
кәдімгідей дифференциялауға, сүраным төлем қабілетгілігін өсіруге
;\лып келіп, тапшылық пен инфляцияны тежейді. Соған қарамастан
еабекке карай болу принципіне негізделген жалақы, әзірше көптеген
гүрғындар үшін табыстың басты көзі болып отыр. Ш ын мәнінде
екі кайшьшык бетпе-бет келді: «еңбекке карай белу» жэне жеке
кәсіпкерлік жағдайында «құндық эквивалент», «капитал бойынша»,
«меншік бойынша» приндипі мен бөлу. Әлеуметтік әділеттілік
критериі бүл жағдайда теңі ерілген түрге ие боладьг. Жоғарғы және
төменгі табыс денгейінің езара алшақтығы ирогрессивті табыс
саіығымен реттелетін болады. Оның өсімі 40% -дан аспауы қажет,
себебі іскерлік белсенділікті ынталандыруды тәмендетпеу керек.
Казакстан Республикасынын аралас әлеуметтік бағытталған
нарыктык экономикаға көшуі жолдамалы еңбекті қолдануды
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бағамдап, оньщ еңбек ақысьш реформалауды катар жүргізіп отырады.
Еңбек акының жаңа жүйесінде мыналар қарастырылған:
—еңбек ақы минималды деңгейінің сапасы мен күрделілігіне
байланысты мемлекеттін кепілдігі. Бұл біркелкі тарифтік сетканы
(Б Т С ) ж ән е б ір к ел к і ж алпы р есп убл и кал ы к м ам анды к
классификаторын ендіргенде жүзеге асады;
—нақты еңбек акы деңгейі біркелкі тарифтік сетка (БТС-ЕТС)
белгіліген деңгейден тө.мен болмауы керек;
—жалақыға кез келген шектеуді (салықтан басқа) алып тастау;
—жұмыс беруші мен жүмыскерлердің арасында еңбек акыға
келісім-шарт принципін қолданады. Әрбір жұмыскер өзінің енбек
Күқығын корғауда кәсіподакка жугіне алады. Тарифтік жүйенің
белгілі түрлері барлық шетеддерде колданылады.
Жалақыны реттеу үш буындық бағытта өрбиді:
—еңбек нарығының көмегімен;
—мемлекеттің аралысуымен;
~ үжымдық келісімдер.
Т ариф бойы нш а «минимумды» мемлекет белгілейді,
мемлекетгің ролі осы ғана, ал басқасының барлығы еңбек нарығымен
(жүмыс күшіне үсыным мен сүраным) реттеледі.
Жалақының келемі темендегідей белгіленеді:
—жалдамалы жеке келісім деңгейінде;
~ мамандар үшін контракталық деңгейде;
~ жүмыс берушімен ұжымдык келісім-шарт деңгейінін болу.
29.2. ЖАЛАҚЫНЫҢ М ӘНІ, ТҮРЛЕРІ МЕН ЖҮЙЕСІ
Ж алақы — еңбек қүнының (бағасының) акшалай өлшемі.
Қазақстан Республикасының аралас әлеуметтік бағытталған
нарыктық экономикаға көшу кезінде мннимальды деңгейдегі еңбек
ақыны мемлекет кепілдендіреді және жоғарғы деңгейдегі енбек акыға
шек қойылмайды. Бүл еңбекті материалды ынталандырудьщ және
еңбек өнімділігін арттырудың басты қүралы болып, коғамдык
өндірісті тиімді дамытуға ықпал етеді.
Жалақыны дифференциялау және оның ириндиптері. Еңбек
ақы деңгейі халық шаруашылығы саласына карай өзіндік
ерекшілігімен айкындалып, ол бес принципке негізделген.
Бірінші принцип — еңбектің күрделігі. Күрделі, білікплікті
(квалификацияланған) еңбек жай еңбекке қарағаада моддау күндьі
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күрайды және оған еңбек акы жоғары болуы тиіс.
Екінші принцип, енбек жағдайына карай жіктеу. Еңбек жағдайы
жеңіл және ауыр: калыпты жэне зиянды болуы мүмкін. Сондыктан
калыпты жағдайла еңбек еткендерге карағанда, ауыр әрі зиянды
жумыс істейтіндер жалакыны көп алуы кажет.
Үшінші принцип, еліміздін дамуын байкататын экономиканын ен
кажетті салаларында басқаларына карағанда өсім мен акы төлеу
жоғары болады.
Төртінші принцип, экономикалык аудан мен аймактың табиғи *
климаттык жағдайының өзгешелігімен байланысты. Еңбек ақыға
әртүрлі эконом икалы к айм ақтарда аудандық коэф ф ициент
белгіленіп, жалакыға қосымша түрінде косылады. Қазакстан
Республикасында бүл коэффициент 1,15-ті күрайды. Демек, елімізде
барлық салаларла жүмыс істейтіндер жалакысына 15% қосымша
косып алады.
Казакстан Республикасы 1996 жылғы 9-шы кдңтардағы «Кдзакстан
Республикасы экономика саласындағы жүмысшыларға еңбек ақы төлеу
туралы» каулысына сай, жалакыны есептегенде қодданып жүрген
салалык. аудандык коэффициенттер размері сакталады. Таулы, күмды
және сусыз жерлердегі жүмыс үшін. экономикалык келеңсіз аймакта
гуратындарға коэффициенттер сакталады.
Бесінші принцип, жүмыскер өзі еңбек ететін жердегі жэне жалпы
ужымнын ецбек нәтижесімен байланысты.
Жалакьіны үйымдастырудың негізгі принцилтері тарифтік жүйеде
бейнеленген. Еңбек сыйпатыньщ сандык және сапалығын есепке
ала отырып, тарифтік жүйе жалакыны үйымдастырады және
реттейді. Тарифтік жүйеге тарифтік-квалификациялық аныктама,
тарифтік сетка және тарифтік өсім енеді.
Тарифтік-квалификациялык анықтамаға шаруашылык саласынын
көптеген жүмыс түрлерінің сипатгамасы мен тізімі кіреді. Жұмыстын
барлык түрі күрделілігіне қарай разрядка бөлінеді және жүмыс
аткарушының білімі мен орындау іскерлігіне талаптар керсетіледі.
Тарифтік сетка кез келген саладағы маман еңбегінің біліктілігі
мен біліксіздігініц арасын айкындауға кызмет етеді. Сетка белгілі
сандык разрядгардан түрады және оған сай келетін коэффициенттер
болуы керек.
Тарифтік ставка жұмыскердің разрядка байланысты уакыт
олшемінде (сағат, күн) еқбек акы размерін айкындауға қызмет
3%

жасайды.
Тарифтік коэффициент әртүрлі разрядтың ставкасы қанша ретке
өскендігін 1-ші разряд ставкасымен салыстыра көрсетеді.
Кесте 29- /.

Минимальды
жатақы
деңгейі

Р азряд тар
1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

Тарифтік коэффициенттер
1.00 1.07 1.15 1.24 1.33 1.43 1.54 1.66 1.78 1.91

Разряхггар
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Тарифтік коэффициенттер
2.05 2.20 2.37 2.55 2.74 2.95 3.17 3.41 3.67 3.94 4.24
Ескерту:
а) жүмысшыларға разряд диапазоны 1-ден 8-ші разряд арасыңда;
б) мүғалімдерге 6-дан 13-ші разряд арасында;
в) Жоғарғы оқу орындарындағы оқытушыларға 11-ден 21-ші
разряд арасында.
Ү к ім еттің 1996 ж ы лғы 9-ш ы қ ан тар д ағы « Қ азак стан
Республикасы экономика саласындағы жұмысшыларға енбек акы
төлеу туралы» Каулысында 1996 жылы каңтардан бастап біркелкі
тарифтік сетка (БТС) ендірілген.
Халық шаруашылығындағы жұмысшы және кызметкерлерге
кәсіптік-біліктілік топтар (разрядтар) бойынша біркелкі тариф лк
сетка (БТС):
Қаулыда еңбек акынын минималды мөлшері көрсетілген. Жумьк
беруші жүмыскерге одан төмен төлемеуі керек. Біркелкі тарифтік
жүйенің (БТЖ) бірінші разрядынын ставкасх>( осы минимумы*
көрсетеді.
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күрайды және оған еңбек ақы жоғары болуы тиіс.
Екінші принцип, еңбек жағлайына карай жіктеу. Еңбек жағдайы
жеңіл жене ауыр: калыпты және зиянлы болуы мүмкін. Сондықтан
қалыпты жағдайда еңбек еткендерге қарағанда, ауыр әрі зиянды
жүмыс істейтіндер жалакыны квп алуы қажет.
Үшінші принцип, еліміздің дамуын байкататын экономиканьщ ең
қажетті салаларында басқаларына карағанда өсім мен акы төлеу
жоғары болады.
Төртінші принцип, экономикалык аудан мен аймақтын табиғи климаттық жағдайының өзгешелігімен байланысты. Енбек акыға
әртүрлі экономикалы к аймактарда аудандык коэффициент
оелгіленіп, жалакыға қосъімша түрінде қосылады. Қазақстан
еспубликасында бүл коэффициент 1,15-ті күрайды. Демек, елімізде
барлық салаларда жүмыс істейтіндер жалақысына 15% қосымша
қосып алады.
р . ^ З акст‘ІН Ре^ ликасы 1996 жылғы 9-шы каңгардағы «Қазаксган
геспубликасы экономика саласындағы жүмысшыларға еңбек ақы тәлеу
гуралы» каулысына сай, жалакыны есептегенде қолданып жүрген
салалык,. аудандык коэффициентгер размері сакталады. Таулы, күмды
жене сусыз жерлердегі жүмыс үшін. экономикалык келеңсіз аймакта
туратындарға коэффициентгер сакталады.
Бесінші принцип, жүмыскер өзі еңбек ететін жердегі жэне жалпы
үжымның еңбек нәтижесімен байланысты.
прглир г,акыны Ү^ымдасгыРУДын негізгі принцилтерітарифтік жүйеде
... от,еНГеИ ң^е к сьійгіатынын сандык және сапалығын есепке
оетгейл!РтШ’ Г РИфТІК жү^ е жалакыны үйымдастырады және
тчоисһтік грт Т1КЖҮ^еіе таРифтік-к вал иф и ка ц ия л ы к аныктама,
ср фтіксеткажәнетарифтікөсім енеді.
коптеген J v м™алис^)ик^1^1ялык анықтамага шаруашылык саласыныи.
баплык түоі ^ РЛеріШҢ сипат[амасы мен тізімі кіреді. Жүмыстын
атқарушынын й. леліл,пне карай разрядка бөлінеді және жүмыс
Тарифтік сеткТ'МСНорындау іскерлігіне талаптар көрсетіледі.
м
е
н
КСЛГеН Саладағы маман ^бегінін бшктілігі
а ш д ы к З я Г п і Р W айқында^ кызмет етеді. Сетка белгілі
болуы керек
НТ^рады және оған сай келетін коэффициентгер
ө л ш е Й П с а г а Т ^ н /е ң ңб оГе Г
а а д РоаЗРЯДКа байланысты уакыт
к акы размерін айқындауға кызмет

жасайды.
Тарифтік коэффициент әртүрлі разрядтың ставкасы канша ретке
вскендігін 1-ші разряд ставкасымен салыстыра көрсетеді.
Кесте 29-1.

Минимальны
жалақы
деңгейі

Р азряд тар
і

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тарифтік коэффициенттер
1.00 1.07 1.15 1.24 1.33 1.43 1.54 1.66 1.78 1.91

Разрядтар
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Тарифтік коэффициенттер
2.05 2.20 2.37 2.55 2.74 2.95 3.17 3.41 3.67 3.94 4.24
Ескерту:

а) жүмысшыларға разряд диапазоны 1-ден 8-ші разряд арасында;
б) мұғалімдерге 6-дан 13-ші разряд арасында;
в) Жоғарғы оку орындарындағы окытушыларға 11-ден 21-ші
разряд арасында.
Ү к ім еттің 1996 ж ы лғы 9-ш ы каң тар д ағы « Қ азак стан
Республикасы экономика саласындағы жұмысшыларға енбек акы
төлеу туралы» Қаулысында 1996 жылы каңтардан бастап біркелкі
тарифтік сетка (БТС) ендірілген.
Халық шаруашылығындағы жұмысшы жэне кызметкерлерге
кәсіптік-біліктілік топтар (разрядтар) бойынша біркелкі тарифтік
сетка (БТС):
Қаулыда еңбек акынын минимадды мвлшері керсетілген. Жұмыс
беруші жүмыскерге одан төмен төлемеуі керек. Біркелкі тарифтік
жүйенің (БТЖ) бірінші разрядынын ставкасы осы минимумды
көрсетеді.
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Жалақынын 1997-ші жылғы миниматьды мөлшері мынандай:
1-ші кднтардан
- 2030 тенге
1-ші сәуірден
- 2060 тенге
І-ші щілдеден
- 2085 тенге
1-ші казаннан
- 2340 тенге
Мысалы, 18-ші разряіггағы жұмыскерге жалақы төленуін есептеп
керейік. Айталык, 1997 жылдын кантарынан 18-ші разрядпен
республикадағы жалақы мынаған тен: 2030 х 3.41=6922 теңге 30
тиын, оған 15% аудандык (қазакстандык) косымшаны косьщыз
6922 х 1.15 = 7960 тенге 64 тиын.
Осылайша еңбек акы бюджеттік үйымдағы жүмыскерлерге
(жоғарғы оқу орны, мектеп, аурухана) төленеді. Кәсіпорындағы
жүмысшыларға 2-ші мен 8-ші разряд аралығы колданылады.
Мемлекеттік емес көсіпорында тарифтік ставканы, тарифтік
коэффициента және лауазымды қызметкердің айлығын кәсіпорын
оз шешімімен белгілейді. Мемлекеттік тарифтік жүйе жұмысты
тарификациялау процесінде жай бағыт сілтеу үшін керек. Және
әртүрлі біліктіліктегі (квалификациядағы) жүмыскердің минималды
жалакысын белгілеуге қажет:
Қазіргі кезде барлык өлемдік кауымдастық еддерінде жалакынын
негізінен екі түрі колданылады: мерзімді және кесімді. Біздің елдін
жағдайында олардың әркайсысы жүйелерге жіктеледі.
Мерзімді жалакы нақты істелген жүмыс уақытының шамасына
байланысты төленеді.
Кесімді жалақы кажетті сапада шығарылған өнімнің мөлшеріне
карай толенеді. Жүмыскерлердің еңбегін нормалау мен есептеу
киынға түскенде мерзшді жалақыны қолданады. Шығарылған жеке
өнім (табыс) жүмыскердің езіне ғана емес бүкіл технологиялык
процеспен (мысалы, химиялық тұтқаның операторы, ашыткыны
шығаратын оператор т.б.) байланысты болғанда мерзімді жалакы
колданылады. Мерзімді жалақы инженер-техник ж үм ы с керлерге,
кызметкер, краншы, электрик, наладчиктер т.б. төленеді.
Өнімнің саңдык молшерін өндірістік бөлімше мен операцияларда
үлғайту кажет болғанда кесімді жалақы ендіріледі (кесте 29-2
караныз).
Номиналды жалакы - жүмыскердің өзініц енбегіне алатьш акшалай
сомасы.
Жумыскер өзінің номиналды жалақысьша бүгін және вртвн қандзй
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тауарды, қызмет көрсетуді кандай мөлшерде жасай алуын нақты
жалақыға жатқызамыз. Осы құбылыс нарыкка өту кезінде және
каркынды инфляцияда қатты сезіледі. Егер акшалай (номиналды)
жалақы-өспесе, баға өссе, онда ол жалақыны темендетумен пара
пар. Осындай құбылыс транспорт кызметіне, байланысқа, гүрғын
үй-тұрмыс қызметіне баға өскенде жэне салык өскеңде болады.
Кесте 29-2.
Жалакының түрі
Төленетін акынын сыйпаттамасы
мен жүйесі

1- Мерзімді түрі:
а) жай мерзімді

ИТЖ-нын (ИТР) жұмыс істеген уакыты ұшін,
жүмысшыларға тарифтік ставка бойынша
төленетін жалақысы
ә) мерзімдіИТЖ-ға айлыктан баска, ал жұмысшыларға
сыйлықты
тарифтік ставкадан басқа сыйлыктар беріледі.
2. Кесімді (жеке және үжымдық) түрі:
<0 тікелей
Әрбір өнім мөлшері бірдей бағамен төленеді.
кесімді
9) кесімдіСапа, үнемдегені ушін және (жұмысты) әнімді
сыйлық
артык орыңдағаны үшін сыйлык косылады.
б) кесімді
Әрбір шығарған затка норманы артык орындағаны
прогрессивті
үшін ақы прогрессивті өсім бағамен төленеді.
в) ұжымдықМеталлургия, өндірісінде, леггік автомобиль
кесімді
жасауда күрастыру же^ілеріңде қолданады. Әрбір
болімше, желі мүшесінің жалақысы барлык ужым
ендірген енім көлеміне байланысты.
f) аккордықжүйе Бүл жүйе бойынша ақы төлеу жүмысшылардын бір
жалақысы —
немесе топтарына әуедден жалақының жалпы
кесімді жаласомасы объект, агрегат, жұмыс көлеміне
қының өзгерген байланысты көрсетіледі.
түрі болып
табылады.
Түрғыңцардын акшалай табысын индексациялау негізінде оларды
әлеуметгік қорғау кажетгілігі туады. «Түрғындардын акшалай та ысын
түтыну тауарына жэне кызмет көрсетуге бағаның өсуіне байланысты
индексациялау» Қазакстан Республикасынын Заңына сөшсес,
жьшы 1-ші шілдеден басгап, Кззаксган терроториясында әрбір квартал
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сай ын олардьщ акшалай табысы индексациялануы қажет.
Кәсіпорында техникалық, жабл ыктау оскенде және дамыған
гехнологияны колданғандажалақыныңкалыіігаекан (калыпты) түрін
пайдалану азая түсіп, жұмысшының еңбеғі кесімді немесе мерзімді
ставка бойынша төленеді. Жалакыньша, ^ұл».түрлері жеке жалакы
вариантының әр түрімен ауыстырыла/да. Жеке жалақы да әр
жүмыскердің еңбегін бағалау негізінде, оның өзіндік үлесіне, аткдрган
жүмысына үлкен жауапкершілікпен карауы ескеріледі. Мүнда жеке
енбек ақы түрінін «жүмыста аналитикал’ык, бағалау» кең етекалған.
Онын мәнісі мынада: жұмысты орындаушы қанағаттану үшін,
әртүрлі жүмыс пен талаптардың күрделілігін сипатгайтын, жасалған
көрсеткіш шкаласының негізінде сандық, балл бойынша бағаланады.
«Аналитикалык бағалау» негізінде жалакының көптеген жеке
ставкасы белгіленеді. Германиддағы «Хукингем» металлургиялык
кәсшорын коннернде 5 мың жүмысшы бар, онда жалақынын 1000нан астам жеке ставкасы ендірілген.
Жапонняда ірі кәсіпорындар жалақынын жасқа әрі стажға
байланысты кіілыптаскан түрін кодданса, 70-ші жьщдардың аяғында
жүмыс стажына косымша мөлшерді жыл сайын азайта бастады.
Тіпті, жүмыскер 35 жаска жеткенде, ол қосымша мөлшерді токтатып
гастады. Жоғарыдағы аіалған түрлердің орынына еңбек акы төлеудін
комбинацияланған түрі келді. Өзінің каржы мүмкіндігіне қарай
еңбектін нәтижесі үшін, жүмыс стажы мен жасы үшін еңбек акы
толеу.
Көитеген өндірісі дамыған елдерде әртүрлі «пайдаға катысу»,
«кәсіпорын жетістігі» жүйелері колданылады.
Пайдаға катысу кезінде енбек акы екіге белінеді. Бірінші бөлімі
үжымдык келісіммен белгіленеді, екіншісі —косымша бөлім, кәсіпорын
жұмыскерлері мен әкімшілік арасында арнайы келісім аркылы
аныкталып жылдын аяғында кәсіпорынныц «пайда үлесі» ретіндс
теленеді.
29.3. ТҮРҒЫНДАРДЫҢ ТАБЫСЫ ЖӘНЕ ОНЫ Ң
Қ¥РЫЛЫМЫ
Жыл сайын материалдың өндірісте жиынтык қоғамдық енім мен
үлтгыкгабыс болып отырады. Солардьщ арқасында когам өмір сүреді.
дамиды. Алдымен макроэкономика деңгейіңде өндіріс факторлары
арасында бөлініп. табыстын осылай бөлінуі табысты функционалды
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үлестіру болып аталады. Мұндай факторларға енбек, капитал, жерді
жатқызамыз. Микроэкономика деңгейінде, яғни кәсіпорын (фирма)
мен әртүрлі шаруашылык ассоциясында табыстың негізгі түрлері
қүрылады: жалақы, пайда, пайыз ж эне рента.
Факторлық шығындар бойынша табыстың барлык сомасы ұлттык
табысты қүрайды. Алғашқьі белу нәтиж есінде алғашқы табыс
күралады, кейін әлденеше рет қайта бөлінеді. Бөлу процесшде өндіріс
аясына қатысатыңдармен бірге мемлекет ж әне ұйым қызметкерлері
белсенді ат салысады. Алайда, олар алғашкы табысты тікелей
жасамайды (сурет 29-1 қараңыз).
Функционадцы белуден баска табысты мөлшеріне қарай үлестіру
Де бар. Соңғысы қоғамда қүралған табысты от басы арасында немесе
жеке адамдарға үлестірумен сипатталады. Бұл жағдайда бір адам
бола ма әлде екі немесе кеп адамнан түратын отбасыма; туыстық
немесе некелік м әсел ем ен байланы сқан бір үйде түратын
қарастырлады. Ондай топтар табыстарының көлемін алуына
байланысты орналасады.

Сурет 29-1. Табыстың негізгі түрлері.
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Нарыктык экономикада барлык табыстар ақшалай түрде
жүргізіліп, өндіріс факторы бағасымен органикалық байланыста
болацы. Бүл бағаға нарықтың күштер кәдімгідей эсер етеді: сүраным
мен үсыным ара-қатынасына; бэсеке мен монополия. Енді осы
табыстардың түсуі мен бөліну механизмін толығырақ қарастырамыз.
Табыстардың негізгі түсу көздері мыналар:
а) жұмыскерлердің еңбек табысы —(жалақы, сый ақы және т.б.);
ә) кәсіпкерлік табыстар (пайда);
б) меншік табыстары (салымнан алынатын проценттер, рента
және т.б.);
в) енбек салымына байланыссыз түсетін әлеуметтік табыстар
(мемлекеттен түсетін трансферттік төлемдер — жүмыссыздарға
жәрдем ақы, әлеуметтік қамсыздандыру төлемі және т.б.)
Нарықтық катынастарға көшкен елдерде осы табыстардын
барлығы екі үлкен топқа бөлшектенеді:
а)
кәсіпкерлік кызметтен (жалақы мен пайда) ж әне еңбектен
түскен табыс;
ә) заңды негізде алынған еңбексіз табыстар, оған жататындар:
дивиденттер, банктегі салым пайызы, меншіктен табыс, онын
ішінде арендаға өткізілген жылжымайтын мүліктен және еңбек
шығынымен байланыссыз мемлекеттен алынатын жәрдем акы мен
телемдер (зейнет акы, стипендия, жүмыссызға ж әне көп балалы
отбасына жәрдем акы).
Осы табыстардың динамикасы әртүрлі елдерде әрқалай және
шаруашылык конюктурасына, кәсіпкерлік қызметгің жетістігіне,
басқада факторларға байланысты.
29.4. ТҮРҒЫНДАРДЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУДЫҢ
МӘСЕЛЕЛЕРІ
Әлеуметгік қорғау және әлеуметтік кепілдік. Еліміздің әкімшілдікәміршшдіктен нарыктык экономика көшуі адамның әлеуметтік
тәукелінің артуына алып барады. Нәтижесінде адамдар өмір
денгейімен жіктеледі: шамалы топтың баюы мен кейбір топтардын
ЕСКЕРТУ: Трансферттік төлемдер — зейнет ақы, стипендия,
білім мен денсаулық сақтау саласындағы тегін қызмет көрсету
баспанадағылар жатады. Мүндай топтар табатын табыс мөлшеріне
байланысты қалыптасады.
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кедейленуі, алдымен аз камтамасыз етілген (зейнеткер, мүгедектер
жөне балалар) топтарды жатқызамыз. Сондықтан да әлеуметтік
сенімді механизм (Германияда ондай механизм алғашкы рет 1883
жылы құрылған) қажет. Экономикалық, күқыктык және әлеумепік
занды бекітілген мақсатты жүйе кепілдігі жайлы әңгіме болып
отыр. Осы кепідціктер өмір түрақсыздығы факторына қарсы эсер
етуі қажет. Аддыменен жүмыссыздыққа инфляцияға, түрғындар
кедейлігіне қарсы түра біліп, алайда оларды әлеуметтік қорғау
тоғышарлық ж әне теңестіруге алып келмегені жөн. Нарықтық
эконом икаға көшу кезінде әлеуметгік корғау жүйесіндеіі басты мәні
зор нәрсе әлеуметгік кепілдікті бекіту. Қазақстан Республикасында
әлеумепік кепівдікке мыналарды жатқызамыз: минимальды жалақы,
зейнет ақы, стипендия, жәрдем ақы —оның ішінде уакытша еңбекке
жарамсыздық үшін ақы ж әне ақысыз білім алу мен медициналык
Қьізмет көрсету, еңбек жағдайымен байланыстырылған жеңіддіктер,
түрғындар табысын индексациялау, жұмыссыздықтан әлеуметтік
Қорғау құқьі, жүмыссыздық бойынша жәрдем ақы алуға кұқылығы,
меншікке күкы ж эне одан табыс табу.
Түрғындарды өлеуметгік қорғау жуйесінің басты элементі ретшде
олардың ақшалай табысын индексациялауды жатқызады. Оньщ
мәнісі: инфляция келтірген зиянның орынын толтыруға қызмет
етеді. Түрғындардың табысын индексациялау өзінін экономикалык
мазмүныны бойынша-түрғындардың ақшалай табыс мөлшерін
түзететін механизм. Инфляцияның әсерін ен болған түтыну
тауарлары мен қызмет көрсетудің қымбаттауын сол механизм
арқылы некен-саяқ немесе түгел орнын толтырады. Нарыктык
экономика жяғляйһіняя түрғындарды әлеумеггік корғаудың бірденбір механизмі ретінде индексация өркениетті әлемде кеңінен
колданылады. Ол тұрғындардың ақшалай табысы мен сатып алу
Кабілеттілігін сүйем елдеуге бағытталған. И ндексациялауға
түрғындардың бюджеттен алатын ақшалай табысы да жатады
(жәрдем ақы, зейнет акы, стипендия, жалақы ж әне т.б.).
Индексацияны мынандай түрлерге жіктейді:
~ ақшалай табыс индексациясы;
~ сақталған акшаны индексациялау және өмір сүру минимум
индексациялау. Жалпы алғанда акшалай табысты индексациялау
механизмы төмендегідей түсіндіріледі. Мемлекетпк статистикады
агенстволар органдары тауар мен кызмет көрсетуге бағанын өзпадад
бақылап отырады. Осы бакылау түтыну бағасы индексін ес
у^
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мүмкіндік береді. Осылар түрғындардың жоғалткан (бағаның
көтерілуі т.б.) нәрсесі көлемінің бағытын айқындайды және
мөлшерінің орнын толтырады.
Индексация ретроспективті немесе күтетіндей болуы ықтимал.
леуметгік корғаудың басты бағыты кедейленген топтарды
суиемелдеу. Кедейлік әлеуметгік тәжірибеде өмір сүру минимумы
арқылы өлшенеді.
Күн көру деңгейі дегеніміз не ж эне ол калай өлшенеді? Өмір
сүру минимумы деп адамның өмір сүруін және оның жүмыс күшін
калпына келтіруді сүйечелдеуге қажетті ақшалай қаржы деңгейін
аитамыз. Қоғам дамуы жағдайындағы күн к ө р у деңгейі өмір
деңгеиінщ қоғамға қажетті төменгі текерасы н анықтайды. Ғалым
экономистер күн көру деңгейін екі тәсілмен анықтауға талпынды.
ірінші тәсіл минималды тұтыну бюджетіне негізделген. Ол отбасы
та ысының алансы мен шығындарынан (отбасы бюджеті) түрады.
тх/^ НДа ада^шың негізгі физиологиялық және әлеуметтік мәдени
ынысы ірқалыпты қанағаттандыру тілге тиек етілген. Бүл бір
адамға немесе бір жүмыскерге есептегеғще ақшалай бағалау әрекеті.
мые күшін үдайы өндіруді камтамасыз ететін тауар мен кызмет
Саіты* кҮРа мьша кеткен шығындарды минималды тутыну
деиміз. Минималды түтьшу бюджеті мөлшерінің қүны түгыну
Ы ИНДексін|н есУіи чекере отырып, кем дегенде бір рет жыльша
™ Р ТіШ)Ш каральш отырады. Түтыну қоржыныньщ қүрамы
қаРалУЬІ керек. Минималды түтыну бюджеті мөлшерінін
Kvh 6Н к^ зылыл*_ы аРнайы басылымдарда үнемі шығып түрады.
тяйчль.иӨРУіДДНІ еЙ*Н ань'ктаУдың екінші тәсілінде кедей отбасы өз
K vu lT
ҒІНтамақ «ні^ерінежүмсайтыны ескеріледі.
айыпмяши^ децге^'н бюджетінің рационалды тұгыну бюджетінен
есептелмегр»ҒЬ\/гС°Л барлық ойдағы түтынуды канағаттандыруға
кабілетгілікті'
инимУмньщ мақсаты - қызмет мен еңбекке
етуі болмақ Қалыпты ¥дайьі өндіруді қажетгі келемде камтамасыз
негізгі гүЫ
келісімді девді.

Т¥рғындаР табьісын индексациялаудың екі
автоматты, б) жартылай автоматты, кейде

6 ,м

индексінін осуіие карав
Жалакының осындай
ШЬІҒЫНДЫ ТОЛІ>ік кайырады.
жүие боиынш а есептелуі оны тиімд1

жілі ғ "
404

ұйымдастыруға кері әсерін тигізеді. Себебі еңбек ақыны көт ру

оныңнәтижесіменешкандайбайланыстаемес.

п:1]ііе

Екінші түрі Еуропалық экономикалык кауь.пдастык елдершд^
кеқінен қодцанылады. Оның мәнісі мынада: ж^?акь
жасалып
ескере отырып, өсетіндігі жайы бүкіл екі денгеиінде ү
мриЛекетгін
шешіледі. Мұндай келісім кәсіподак, жүмыс беруіш ж
•
аоды
қатысуы аркылы жасалып, к ө п елдерде ғалым
Р өткереді
шақырады. Сосын кәсіпорын өзінің шамасына к р
Мүнпай
көбінесе үжымдык келісім жасау аркылы жүзеге аса
. . •
тәртіл индексация механизміннакты жағдайға, каржы мүмкщдігш
және еңбек катынастарына бейімдейді.1
Тұгыну бағасы индексін анықтау үшін «түгыну қоржы
*
алу керек. Ол әдетте ең қажетгі тауарлардан түрады. ҰТЬ1ИУ
„мла
~ тугыну игілігі мен қызметінің жиынтығы жэне адам
белгіленген минималды тұгьшу деқгейівде қамтамасыз етіуді
Оған жататындар: тағам-тамактар, киім, аяк кшм, іш киі ,
мен санитария затгары, дәрі-дәрм ек, жихаз, ыдыс аяк’
түрмыс заттары, түрғын-жай, коммуналдык қызмет, мәден
шаралары мен дёмалысты үйымдастыру, түрмыс қызметі,
’
байланыс, мекгепкедейінгі мекемелердебалалардытәрбнелсужән
әлеуметтік басқада кажеттіліктер. Бүларсыз адам емірш ел
Әртүрлі әлеуметгік-демографиялық түрғындар топтарында
пен кызмет көрсетілуге түтыныс біркелкі емес, сондыктан
^
қоржыны олардың әркдйсысына белек есептеледі - балаларға, жүм
істейтіндерге, зейнеткерге, қала ж эне ауыл түрғынына.
Қазақстан Республикасы нда түтыну қоржыны қүрамы ж ән
қүрылымына 33 тауар мен кызмет көрсету тізбесі енген. Дамыға
алдерде минимальды түтыну бюджетін кедейліктің шегі реті
Қарап, тізбеге емір сүруге кажеггі тауар мен кызмет көрсетудщ
300-ден астамын тізбесін қосады.
.
Қазақстан Республикасы Мемлекетгік статистика комитетіні
мәліметі бойынша, негізгі түтыну қоржынының 33 тамак
тізбесі айына бір адамға есептегенде 1995 жылы желтоксанда 23
теңге болған екен. Бүл сол уакыттағы минимадды жалакының
тенге күраган кезі.
' Ржаницина Л.С. Доходы: уровень, дифференциация, гарантии. М..
Профиздат, 1991, 11-12 стр.
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Осы ал такты к эконом истердің есептеуінше, тұтыну қоржыны
кұны мен минималды жалакы деңгейінің арасында 1997 жылға
дейін сакталған. Шамамен тұтыну коржынының құны минималды
жалакы денгейінен 5-6 есе артык.
Дамыған елдер тәжірибесінің негізіңде айтар болсақ, егер өмір
қүны жыл бойы + - 5% болса, он да ол калыпты күбылыс болғаны.
Жыл бойы өмір денгейі көтерілсе — онда ол жақсы көрсеткіш; ал
5% тәмендесе, онда ол аса қауіпті емес. Егер өмір деңгейі 5% -дан
аса жоғарыласа (немесе өмір деңгейі төмендесе), ондай қүбылысты
нарыктык экономикасы дамыған елдерде қолайсыз деп есептеледі.
Мүндай жағдайда үкімет мына шараларды қодданады: жалақы мен
жәрдем ақыны кебейтеді немесе салықтарды төмендетеді. БіздіН
еліміздің үкіметі барлык жұмыскерге минимальды жалакыны көтере
бермейді. Себебі онын кетерумен қатар зейнет ақы, стипендия,
кемек ақыны және баскада әлеуметіік тәлемдерді өсіруге тура келеді
Ол үшін қосымша қаржы кажет, әсіресе ол бюджеттен болмак.
Бюджеттің мүмкіндігі шектеулі ж эне тауар мен кызмет жасауды
нақты үлғайтпайынша, еңбек ақыны кетере беру инфляцияныН
күшюуіне алып келеді. Қазакстан Республикасы әлеуметгік қорғау
және еңбек Министрлігі мамандарының ойынша, қалыптасып
отырған жағдайдан шығудың бірден бір жолы «адрестік» әлеуметгік
қорғауға көшу (яғни барлық категориядағы түрғындарды корғаудан
нақты адамды қорғауға көшу. Олардың табыстары минималды
жалакыны орташа жан басына шаққандағыдан төмен). Баска шара
ретінде олар орташа табысы калыпты деңгейден жоғары отбасыньШ
ҮШжастан аскан балаларынан жэрдем акы алып тастауды ұсынадыМысалы, AKJU-да жылына табысы 15 мың доллар күрайтындардан,
ол ерлер жалакысыньщ 70-%-ын қараса, онда әйелдер ауырғаны
үшін, аяғы ауыр болғанында ешқандай әлеуметтік сақтандырУ
бойынша жәрдем ақы алмайды. Жоғарыдағы мамандардын ойыніла,
азык-түлік тауарларынан косылған қүнға салықгы алу. Себебі тауар
мен тағам түтыну қоржынының «таңбаланғандығын» қосып,
ертфекге өңдірілгендігі бюджеттен екендігі мөрленген.
XX гасырдың басында итальян ғалымы Вильфредо Парето м ы н а н ы
аитқан: табысты молшеріне қарай үлестіргенде к ә д і м г і д е й тепетеңсіздік бой корсетеді. Әлемдік тожірибеде тепе-теңсіздік д е ң г е й і н
анытқтаУҮ ш ін Лоренц кисығын қодданады.
Табыстың тепе-теңсіздік деңгейін Лоренц кисығынан көруге
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болады. Ол 29-2 суретінде көрсетілген. Горизонталь өсімі бойынша
отбасы пайызы орналасқан, онда отбасының бір бөлігіне сай
келетіндей табыстың белгілі деңгейіне иелік көрсетілтен. Абсолютгік
тепе-тендіктің теориялық мүмкіндігі К түзуімен көрсетіліп, ол кез
келген отбасының пайызы сәйкес болатындай табыс пайызын
алатындығын көрсетеді. Егер барлык отбасының 20%-ы 20%-дай
(яғни 1/5 бөлігі) жиынтық табысты алатын болса, 40%-40%, 60%60% жөне с.с.; онда А, В, С, Д, Е нүктелері К сызығына орналасады.
К сызығы арасындағы (М ) облысы —абсолютгік тепе-тендікті
көрсетеді ж эне Лоренц қисығы (L) табысты үлестірудің тепетеңсіздік деңгейін байқатады. «М» облысы көп болса, немесе
алщақтаса, онда К сызығынан қисық алыстайды. Демек табыстың
тепе-теңсіздік деңгейі жоғары. Егер табысты накты үлесліру абсолютгі
тең болса, онда Лоренц қисығы мен К сызығы дөп келер еді ж әне
алшақтық жойылады.
Түрғын топтардың өз арасындағы жиынтық табысты үлестіруді
сипатгау ұшін Джини коэффициентін қолданады.
Бул коэффициент итальян ғалымы Коррадо Джинцдің (18841965 жж.) атымен аталған. Осы коэффициент аркылы турғындар
табысын дифференциялаудың қалай өзгергендігін байкаймыз.

Коэффициент көп болса, онда табысты үлестірудің тепе-теңсіздігі
жоғары болады.
Е

100-

Лоренц қисығы
(накгы үлестіру)

и

20

40

60

80

Сурет 29-2. Лоренц қисығы.
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Тепе-теңсіздік мәселесімен кедейлік тікелей байланысты. Адамның
кедей немесе кедей еместігін қалай аныктауға болады? Мүны
анықтау үшін кедейлік көрсеткішін колданады. Ол табыс деңгейінін
айнасы. сондықтан минимальды өмір деңгейін сүйемелдеу үшін
қажет: Кедейлікті аньіктаудын негізіне отбасы шамасы (қанша
адамнан түратыны) жатады. АҚШ -да 1990 жылы кедейлік көрсеткіш
бір адамнан түратын отбасына жылына 7777 долларға бағаланған,
екі адамға — 10426 долл., үш адамға —13078 доллар, төрт адамға —
15730 доллар болған. А ҚШ -да барлық түрғындардың 13,5%-дайы
немесе шамамен 33 миллиондай адам кедейлік кейіпін киген.1
Казакстан Республикасы статистика комитетінің мәліметі бойьшша,
республиканың 64% түрғыны кедейлік деңгейінде трады.
Отбасы шығыңдарыи (бюджетін) статистикалык зерттеу негізіңде
неміс экономнст-ғалымы Эрнст Энгель (1821-1896 жж ., сол кісінін
есімімен аталады) ол мынандай зандылықты ашқан: азық-түлік сатып
алуға арналған түрғындар табысы бөлігінің сол табыстың өсуіне
байланысты кагьшасы, жалпы табысқа кемиді. Әр елдегі және әр
жылғы статистикалық мәдіметтерді талдап, ол мынандай корьггындығьі
келген: отбасының табысы көп болса, онда «төменгі рангтағы» “
азык-түлік тауарын алуға шығынды аз жүмсайды. Энгельдін сөзін
келтірейік: «Әртүрлі бюджетті зерттеу табыс аз болғанда, онынкөп
бөлігі тамакка кететіндігін ғана көрсетіп койған жоқ, сондай-ак
тамактанудың төмен дәрежеде екендігін байқатты; табыс аз болған
сайын, оньщ көп белігі физикалық (күш-куат) мәніне жүмсалады
және рухани дамуға аз қалатындығын көрсетті».
Осы зандылық кейінірек «Энгельдің бірінші заңы» болып аталды.
ХХ-шы ғасырда статистикалык зерттеу материалдары көрсеткендей,
бүл заң тек бай жэне кедей отбасыларына ғана емес, сондай-ак бай
ж эне кедей елдерге де қажеттігін дәлелдеді. Демек, тамакка
жүмсалатын отбасы шығындарының үлес —мөлшерінен, адамнын
әлаукаттылығы денгейін байқауға болады. Бүл көрсеткіш казір
халыкаралык статистикада қолданылады (егер отбасы табысынын
50% тамакка жүмсалса, ол кедей саналады).
Кеңестік бюджет статистикасынан алынған, бүрынғы КСРО 'й
арналған 1988 ж ы л ры Энгель қисығы 29-3 суретте көрсетілген.
1 Рыночная экономика: I т., 2 бөл ім . Макроэкономика М ., СОМИНТЕК,
1992, 226 бет.
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К едейлік деңгейін төмендету үшін мемлекет мынандай
шараларды қабылдауы керек: кадрларды дайындау және кайта
дайындаудың ұлғайтылған бағдарламасы, түрғындардың жеке
топтарын әлеуметтік қорғау механизмін жасау және табыспен аз
камтамасыз етілген тұрғындар тобын қолдау бағдарламасын
қаржыландыру.

салықтар
туысканға және басқаларға кемек
сақталған немесе сақтық акшалар
қызмет көрсету
өнеркәсіп тауарлары
Азық-түлік

ту
ты
ну
лар

табыстар (долл./ай)
Сурет 29-3. Бүрынғы КС РО -ға арналған Энгель қисығы,
1988 ж.

Мамандар мен ғалымдар кедейлікпен күресудің калыптасқан
тұжырымы жок. Кейбір экономистер (Дж. Кейнс және оның
ізбасарлары) ж оғары дағы ш араларды үлғайтуды ұсынады.
Неоклассиктер ~ кедейлікпен күресудің бағдарламасын кыскартуды
үсынады, себебі мүндай бағдарламалар мемлекеттік бюджеттің
күйзелісін күшейгеді.
Н ар ы қ ө зін ен өзі табы сты әділетті үлестіре алм ай ды .
тұрғындардын әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етпейтіндігі
белгілі. Сондықтан да табысты үлестіру аясында мемлекеттің
араласу қажетгілігі туады. Мемлекет табысты мемлекеттік бюджет
арқылы қайта бөлуді жүзеге асырады. Н арыктык экономикасы
Дамыған елдерде мемлекеттік ж и ы нты к ш ы ғы ны арасы нда
әлеуметгік қажеттіліктер үлесінде кадрлар дайындау шығындары
және қайта дайындауға (ЖҮО-нің орташа 5%-ы) елеулі орын алады.
Бүл қазіргі өндірістің ж аңа технологиялы к базиске етуіне
байланысты сапалы жаңа жүмыс күшіне объективті кажеттіліктен
туған.
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29 5 КӨЛЕҢКЕЛІ ЭКО Н О М И КА Н Ы Ң ТАБЫСТАРЫ ЖӘНЕ
О Н Ы Ң ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШ ЕЛІГІ
Табыстарда дифференциялаудын нақты жағдайын анықтау
колснкслі экономика саласындағы енбексіз габысгар мәселесін караулы
талап етеді. Экономикалык әдебиетгерде әзірше «көлеңкелі экономика»
үғымын аныкгаудын калыптасқан кезкарасы жок. Кейбір экономистер
«көленкелі экономика» күрделі жиыгаык әртүрлі өндірісгік қатьшастар
десе, баскалары оны арнайы бакылау мен есептеуден жасырынған
экономикалык кызмет түріне балайды, үшіншілері, «көлеңкелі
экономиканы» барлык кызмет түрлерімен байланыстырып, оньщ
әлеуметтік және деструктивті кажеттіліктерді қанағаттандыруға
бағытталғанын айтып, адам бойындағы жағымсыз іс-әрекетті
байкатады (қару иіы ғару м ен сату, наркотиктер және баскалары.)
Айтылған кезкарастар кәдімгідей нанымды, объективті накты
қатынастарды корсетеді, бірақ мәселенің бір аспектісін ғана
қарастырады.
Шынында келеңкелі экономиканы жалпы түрде қоғамда еш
бакылауға келмейтін кызмет корсету мен тауарлы - материалдык
күндылыктарды оңдіру, бөлу, айырбастау, түтынумен анықтауға
болады. Ол өзіне шаруашылык ережелері мен нормативтік қүжатгарда
баяндалғаннан мүлде баска және аныкталмаған, регламентгелмеген
экономикалык кызмет түрлерін бойына сіңірген.1 Басқа да халык
шаруашылығы секторы мен катар, көлеңкелі экономика салыстырмалы
түрде эко номмканың жеке секторы болып табылады. Шаруашылык
жүйесіне байланыссыз-ак ол барлық елдерде емір сүруце. Саралшынын
бағалауынша, жалпы үлтгық өнімде оның үлесі шамамен Италияда
20-30%. Норвегия мен Швецияда 6-17%, АҚШ -да 8-14%, Канада
мен Францияда 5-8% арасында болады. Қазакстан Республикасында
«келенкелі экономика» аукымы туралы біркелкі мәліметжоқ. Кейбір
мәліметтерде —22% колемінде көрсетіледі. Шетел мамандарыньш
бағалауынша, бүрынғы КСРО «көлеңкелі экономикасы» дамыған
дүние жүзіндігі 20 елдің санатына енген. Олардың есептеуінше,
«көленкелі» секторда жалпы үлттық онімнің 5-7% өндіріледі«Көленкелі экономиканың» мүндай ауқымы мемлекетгік меншіктщ
монополист болуы аркасыңда жүзеге асқынаны түсінікті.
1 Головин С.Д. «О классификации явлений теневой экономики».
Э коном ика, 1992, № 1, 40 бет.
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А л ғаш қы р ет б ұ р ы н ғы С о в ет О д а ғ ы н д а « к ө л е ң к е л і
экономиканьщ» масштабын елеу XX ғасырдың 70-ші жылдары
жүзеге асырылды. «Көлеңкелі экономиканы» зерттеумен 80-ші
жылдары әртүрлі ғылыми-зерттеу институттары мен үйымдары
айналысты. Алайда қазіргі уақытқа дейін «Көлеңкелі экономика»
мәселесі мемлекеттік органдар тарапынан еліміздің ешбір ғылыми
мекемесіне талдаудың оқшауланған объектісі ретшде қойылмады.
Оған қарамастан «кәлеңкелі экономика» арнайы қан жүиесі сияқты
халык шаруашылығының барлык аясын қамтып отыр.
XX гасырдын 80-ші жыдцардьщ басыңда кейбір едцердің парламент
мен үкіметінде көлеңкелі экономиканы таддау үшін арнаиы жұмыс
тобы күрылды. Мысалы, Австрияда 1984-ші жылдан бастап осындаи
топ жүмыс істеуде. Олар келеңкелі экономиканың емір сүру аясын,
көлемін жэне даму тенденциясын талдайды. Ондай топ ранцияд ,
Англияда, Портуталияда, Голландияда қүрылған. АҚ
д
мәселемен айналысатын ғылыми үйымдар мен жеке зертгеушш
ірі қаржы бөлінген. Қазақстан Республикасы басқа слдерд и
тәжірибесін зерттей отырып, сондай күрылым күруы кажет.
басты мақсаты келешекге халықаралық стандартка саи «көле
экономиканы» бақылау мен есегтгеудің масштабын кальінгастьру
Біздің республиканың экономикасына бешмделіп *
экономика» күрылымына төмендегідей элементтер
болуы
ретінде карастыруға болады: а) жалған (жалған кұнны
емес
жене ресми экономика шеңберіндегі түтыну күны),
. ,•
(регламе нттелмеген және азаматгардың анықгашаған № амевдк
әрекетін) кдмту); б) формадцы емес (ресми э к о н о м ^ э к о н о м и к а н ы
емес байланыстарды коддауға непзделген және р
япнайы
козғайды); в) элитарлы - туйықталған (шектеулі
экономика
жүйе бойынша кызмет корсету); г) кримииадданған Ф?
жүзеге
Қүзырывдағы қызмет және салт-дәстүрге
рын арнайы
асады; д) криминалды экономика заңға қар
коиминалды
экономика шеңберінен тыс кызмет жасаидь ),
табыстарын
квазиэкономика (азаматтардын мүлікі мен
fenv3K0HepecMH
экономикдцан тыс зорлық-зомбылық жасауаркыль
экОНОм и ка»
экономикаға ш ек қоймай эсер ету. «Көлен
Қүрылымын 26-4 суретген караңыз.
„ , ІІІК түрлері жөне
Қазақстан Республикасында жасырын ме
көПХенбері
жалған экономика субъекгілері, негізп тәсідд Р >
411

калыптаскдн. Олармен күресу арнайы күкык сактау органдары үшін
де киындау. «Көлеңкелі экономикамен» күресудін бірден бір тәсілі
алдағы кезде электронды акшаға көшу болмак.1 іМүнда акшанын,
колдаболғандығы, түскен көздері жүмсалған бағыттарьшыц жасырьш
екені жойылып, инфляциямен күресу күшейеді, халык түтынатын
тауар өндірісін қалыптастырады, тауар сүранымы мен үсынымын
баланстайды. кәсіпкерлік пен дүрыс бәсекені дамытады, қазірп
материалды ресурстарды үлестіру (бөлу) жүйесін өзгертеді, сауда
биржасын дамытады және т.б. «Келеңкелі экономиканьщ »
халыкаралык шеңберде таралуы оның қауіптілігін артгыра түседі.

Сурет 26-4. «Көлеңкелі» экономиканьщ кестесі.

Демек, «көленкелі экономика» факторын нақты тәжірибеде
ескермеу, мемлекеттің коптеген ақшалай қаржысын шығынға
үшыратады, келенсіз әлеуметтік-экономикалық салдарға-ак жағалы
1 Бүл-жана. «жылдамдыктан жылдам» чектің түрі. Пластикалық (неси е)
карточка түріидс болады.
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қылмыскерді өсіреді, алаяктык, тауарды фальсификациялауға,
үрлауға, қызмет құзырын артық сілтеуге және басқада қылмысқа
~ үрындырады.
КАТЕГОРИЯЛАР МЕН ТЕРМИНДЕР

Еңбек саны, еңбек сапасы, еңбекті мөлшерлеу, енбек шегі; түгыну
шегі; жалақы, номиналды және нақты жалакы, тарифтік жүйе,
тарифтік-квалификациялық анықтама; сыйакы, тарифтік сетка,
тарифгік ставка, жалақының аудандық коэффициенті; әлеуметгік
әділеттілік, әлеуметтіктөлем, отбасы табысы, накты табыс, еңбексіз
табыс, минималды тұтыну бюджеті, рационалды түтыну бюджеті,
түрғы ндар таб ы сы н и н д е к с а ц и я л а у , с ақ та л ға н а к ш а н ы
индексациялау, күн көру деңгейін индексациялау, табыс тепетеңсіздігі, кедейлік шегі, кедейлік сызығы, «көленкелі экономика»,
ресми емес экономика, жалған экономика, формалды емес
экономика.
САБАҚТЫҢ ҮЛГІ РЕТІВДЕГІ ЖОСПАРЫ

1. Табыстың теориялық негізінің қалыптасуы жэне болінуі.
2. Әлеуметтік қорғаудың жөне кепілдіктің мән-жайы.
3. Әл-ауқаттылық пен табысты дифференциациялау.
МӘНЖАЗБА МЕН БАЯНДАМА ТАҚЫРЫПТАРЫ

1• Нарык және түрғындарды әлеуметгік корғау.
2. Нарыққа өту кезінде түрғындардын табысьш индексациялау.
3. Дамыған елдердегі еңбек акы эволюциясы.
ӘҢГІМЕ ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ ӨЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҮРАҚТАР

1. Белу дегеніміз не жэне онын кандай кызыметтері бар? Бөлу
жайлы не білесіз, оның функциясын атаңыз?
2. Жалақыньщ мәнін түсіндіріңіз.
3. Еңбек акының кандай түрін және жүйесін білесіз?
4. Жалақьіның реформалаудын мән-мағынасы неде?
5. Шағын кәсіпорында еңбек ақының ерекшелігі кандай?
6. Дамыған елдерде еңбек ақы эволюциясы жайлы не білесіз ?
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7. Отбасы табысынын. көздерін атаңыз жэне олар калай
колданылады?
8. Әлеуметтік әділеттілікті калай түсінесіз?
9. Өмір сүру деңгейі деген не жэне ол калай аныкталады?
10. Түрғындар табысы калай индексацияланады?
11. Казакстан Республикасы «Түрғындардың ақшалай табысын
түтыну тауары мен қызмет жасауға бағаның өсуін ескере отырып
индексациялау» заңының негізгі ережелері қалай?
12. Табыстағы тепе-теңсіздікті калай өлшеуге болады?
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А Л Т Ы Н Ш Ы БӨ ЛЗМ . ХАЛЫ ҚАРАЛЫ Қ Э К О Н О М И К А
Ж Ә Н Е Д Ү Н И Е Ж Ү З ІЛ ІК
Ш АРУАШ Ы ЛЫ К,
О ТЫ ЗЫ Н Ш Ы ТАРАУ. ДҮНИЕЖҮЗІЛІК Ш АРУАШ ЫЛЫҚ
Ж ӘНЕ О Н Ы Ң ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯСЫ
30.1. ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ШАРУАШЫЛЫКТЫҢ М Ә Н ІЖ Ә Н Е
О Н Ы Ң ПАЙДА БОЛУЫ НЫ Ң НЕГІЗІ. ДҮНИЕЖҮЗІЛІК
ШАРУАШЫЛЫҚТАҒЫ ЕЛДЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Дүниежүзілік шаруашылык бұл бір-бірімен тауарлы-ақша
қатынастарымен байланысқан, егеменді үлттык мемлекеттердің
жиынтығы болып табылады. Осы шаруашылыкқа дамыған және
дамушы едцер енеді. Бүл процесс XVI-шы ғасырдың аяғы мен ХХшы ғасырдың басына дейін жалғасып, үш жүз жыддан астам уақытқа
созыдды.
XVI-ш ы ғасырдың соңында пайда болған үлттык мемлекеттер
арасындағы тауар айырбасы ХХ-шы ғасырдың басында жалпы
дүниежүзілік сыйпатқа ие болды. Нәтижесінде олардың арасында
түрақты экономикалык байланыстарды қалыптастырды. Бүған даму
деңгейі әр дәрежедегі бір қатар дамушы елдер де жатады.
Статистиканың куәландыруына қарағанда, «үлкен жетілік»
елдердің көп экономикалык мүмкіншілігі барлығын байкатады.
Ондағы түрғындар жалпы алғанда 650 млн. адам болы п, әлем
халқының 12%-нан астамын күрайды.
Осы «жетілік» үлесіне дүниежүзілік жалпы үлттык өнім мен
өнеркәсіп өндірісінің 50%-дан артығы, ауыл шаруашылығы өнімнің
25%-дан астамы келеді.
Д үн и еж үзін де түраты н халы кты ң орташ а түрғы ны м ен
салыстырғанда, «жетілікке» енетін елдердін бір түрғынына 4-4,5
еседен артық азық-түлік келеді екен.
Жоғарьщағы жетілікке енетін елдерге өндірістік катынастары
өте жақын болып, «жаңа индустриалды елдер» тобын күрайтындар
жатады. Оларға: Бразилия, Мексика, Аргентина, Оңтүстік Корея,
Гонконг, Тайвань, Сингапур жатады. Бүл елдердін дамуына ірі
шетел инвестициясы — әсіресе, американ, жапония, батысеуропаның капитаддары —көмектесті. Сонын арқасында өнеркәсш
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өндірісі саласында ірі күрылыс жобалары жүзеге асты.
Э к о н о м и к ал ы к дамуы ж ағы нан екін ш і деңгейде Таяу
Шығыстағы мүнай ондіруші елдер: Кувейт, Біріккен Араб Әмірлігі,
Сауд Аравиясы жатады.
Өнеркәсіптік катынастары аса дамымаған топка 40-қа жуык
елдер енеді. Дүниежүзілік шарушылык аясында втпелі кезеңнің
экономикалык дағдарысынан шыға бастаған елдер де талпыныс
жасауда. Нарыктык қатынастарға талпыныс байкаткан Шығыс
Еуропа жэне ТМД елдері тартылуда. Дүниежүзілік шаруашылыктағы
КЮ-ден астам елдер дамымаған елдер катарын қүрайды. Жоғары
дамыған елдердің индустриалды дәрежеден постиндустриалды
(акпаратты) коғамға өтуінде олардың даму деңгейі тым төмен
көрінеді.
30.2. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЕҢБЕК БӨЛІНІСІНІҢ
ТЕОРИЯСЫ М ЕН АҚИҚАТЫ Ж ӘНЕ ЕЛДЕРДІҢ
ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫНЫҢ ӨСУІ

Экономикалык ғылымда халыкаралық еңбек бөлісі туралы
томендегідей негізгі экономикалык теориялар қалыптасты.
Халыкаралық еңбек бөлісінің негізгі ілімін абсалютті және
салыстырмалы артыкшылық теориясы қүрайды. Классикалык осы
теория Адам Смит мен Давид Рикардоның XVIII ғасырдағы
еңбектерінде айтылған.1 Аталған теорияның пайымдауынша: әрбір
ел баска елге қарағанда, еркін нарық жағдайында өндірісіне аз
шығын жүмсайтын тауарға маманданғаны дұрыс. Осы теориянын
олқылықтары мынада: мүііда еңбек бөлісінің жүзеге асуын қы скарған
үдісге — екі ел мен екі тауарға арнап қарастырған. Демек, бүл
салыстырмалы артықшылықтың жалпы моделі ғана.
Казіргі калыгггасыгі отырған жағдайда халықаралық еңбек
бөлісіне коптеген факторлар эсер етеді.
ХІХ-ХХ ғасырдың басы нда халықаралық еңбек бөлісін
дамытуда жаңа тенденциялар пайда болып, салыстырмалы
артыкшылык теориясына белгілі өзгерістер енгізуді талап етті.
Ол швед экономистері Эли Хекшер мен Бертели Олиннің өндіріс
1
Смит А. И сследование о природе и причинах богатства народов. — М.,
1982. 330-331 бет. Рикардо Д. Начало политической эконом ии и н а л о г о в о г о
облажения. Соч.:Т.1. М., 116-117 беттер.
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факторы теориясында көрсетілген еді. Олардың теориясы ХХ-шы
ғасырдың 30-шы жылдарында дүниеге келген.
Көптеген елдердегі халықаралык өндірістің мамандануын осы
авторлар үш фактордың-енбек, капитал және табиғи ресурстармен
камтамасыз етілудің әр гүрлілігімен түсіндіреді. Мысалы, «арзан
еңбектің» артық болуы еңбек көп жұмсалатын өнім (текстиль,
киім, пайдалы қазбаны алу) өндірісіне маманданы п, капитал
артықтығы - капитал кеп жұмсалатын өнім (машина, ірі қүралжабдықтар) өндірісіне мамандануды айқындайды. Аталған теория
халықаралық еңбек бөлісіне шындық түрғысынан толық түсінік
бере алады.
Американ экономисі В. Леонтьев 1953-ші жылы Э. Хекшер
мен Б. Олин теориясына тағы бір фактор қосты. Онда елдердегі
білікті және біліксіз еңбекті ескеру халықаралық енбек бөлісіне
кәдімгедей эсер ететінін айтты.
Қазіргі кезде американ ғалымы, социолог Майкл Портнердін
1961-ші жылы ашқан «технологиялық алшактык» теориясы ерекше
орын алады. Оның айтуынша, халықаралық нарықта жаңа тауардын
пайда болуы жаңа технологиямен, жаңа ғылыми-техникалык
потенциалмен байланыстырылып, олар жаңа тауарды аз шығынмен
шығаруға ықпал жасайды.
Ж аңа енген техниканы ынталы пайдаланатын фирмалар мен
корпорациялар халы каралы қ ендірістің мамандануында жаңа
көздерді жасайды.
Соңғы жылдары өнеркәсібі дамыған елдердегі экономистер
«өнімнің оміршең циклы» теориясына ерекше мән беріп, практикада
колдануда. Бүл теорияны дүниеге әкелген американ ғалымэкономистері —Раймонд Вернон мен Эдвин Линевилд. Осы теория
хал ы қаралы қ м он оп ол и ян ы н д ү н и еж ү зіл ік нары қтағы
стратегиясынан нэр алады.
Өнімнің пайда болуыньщ бірінші фазасы кезінде монополия
іш кі н ары қ сүраны м ы н қанағаттанды рады . Е кінш і ф азада
м онополия баска елдердегі өндіруш ілер сан ы н артты руға
үмтылып, өндіріс ш ығындары алғашқы екі фазадағы жағдайға
Караганда томен болады.
Халыкаралык еңбек бөлісі жеке еддердің мамавдандырылуын
сақтайды. Олардағы өндіріс кызметінің әртүрлі саласын белгілі
түрге мамандандырады. Қорытындысында, өндіріс нәтиж есін,
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ғылыми-техникалык қызметтер, тауарлармен алмастыру жағдай
туғызып, халы қаралы қ сауда дам и түседі.
Халыкаралык, еңбек бөлісінің пайда болуы, оның дамуы мен
терендеуі өндіргіш күштердің өсуімен анықталады. Халықаралық
е ң б е к б ө л іс ін ің қ а л ы п т а с у ы ір і м а ш и н а ө н д ір іс ін е
байланы сты ры лы п, одан ш икізат пен ж анар-ж ағар өнімдерін
барынш а арттыруды талап етеді. Көптеген елдерде қаланың өсу
у р б а н и за ц и я с ы н туды ры п, а зы қ -тү л ік тауарлары на, ауыл
шаруашылық өнімдеріне сүранымды кәдімгедей арттырады.
Халыкаралык еңбек бөлісін негізінен үш типке бөледі: жалпы,
жеке ж эне ерекше. Жалпы халықаралық еңбек бөлінісі дегеніміз
(бұл үлттық экономикадағы қоғамдық еңбек бөлісіне тән) еңбек
бөлінісінің өндіріс саласымен жіктелуі. М ысалы: өндеу мен кен
қазу өнеркісібі, ауыл ш аруаш ылығы мен өнер кәсіп т.б. Бүл
жағдайда жеке елдердің территориялы қ мамандануы қалыпты
табиғи-клим атты к ж ағдаймен айқы ндалады . Ал, халықаралық
еңбек бөлінісінің байқалуы экспорт —елдердің индустриалдык,
ш икізаттық және аграрлы қ бөлуінен білінеді.
Жеке халыкаралык еңбек бөлінісі дегеніміз елдердің дараланған
белгілі өндіріс саласының дайын өнімге м а м а н д а н д ы р ы л у ы н
айтамыз. Х алы каралы к еңбек бөлінісінің бүл түріне жоғары
деңгейдегі өнеркәсіптің жіктелінуі тән.
Ерекше халыкаралык еңбек бөлінісі деп әртүрлі е л д е р д і н
дараланған тетік, деталь, агрегаттар мен енім компоненттерін
дайындауды айтамыз. Осы аталған технологиялы қ стадиясы өндіргіш күштердің жоғары дамыған дәрежесіне сай келеді және
ол ең жоғарғы тип болып табылады.
Х алы каралы к еңбек б өл ін ісін ің аталған типтері көбіне
кабысып жатады. Қазіргі жағдайда ерекш е халыкаралык еңбек
бөлінісінің басымды болу тенденциясы анық байқалады. Соңдайа к о н ы ң б а р л ы к т и п т е р і д е тал д і ж ә н е к о о п е р а ц и я л ы к
м а м а н д а н д ы р ы л у м е н т о л ы қ т ы р ы л ы п , ө н д ір іс п роц есі
кооперацияланады . М ы салы , ам ери кан ы ң «Ф орд Моторе»
концерні күрастыруға қажет материалдарды 25 мы ң шетел
ф ирм асы нан сатып алады. Осындай жағдай «Рено» (Франция),
«Ф и ат» (И т а л и я ), « Т ой ота» м ен « Н и сс а н » (Ж а п о н и я )
концерндерінде ж эне т.б. байқалады.
418

Өндіргіш куштердің өсуі, халықаралык еңбек бөлісінщ терендеуі
шаруашылық өмірді интернациялануына алып барады. Немесе елдер
мен халықтардың арасыңдағы түрақты экономикалық байланысты
дамытып, ұлғаймалы өндіріс процесінің ұлтгық шеңберден шығуына
ықпал жасайды. Өндіргіш күштердің интернационалануының өсуі,
оның бүкіл дүниежүзілік масштабтағы экономикалык прогресті
қамтаиасыз ету шеңберін артгырады. Халықаралық айырбас көбінесе
түрлі елдердегі кооператингі кәсіпорындардын арасындағы тауардың
жеткізілуін ертерек келістіретін орын түріне айналды. Өндірістің
кең көлімді дамуы шикізат пен жанар майды ғаламдық деңгейде
қамтамасыз етуді алға қояды және өнімді жаппай экспортауды
талап етеді. Импорттық шикізат пен жанар майды түтыну АҚШ -та
1\3 есе қүраса, Батыс Еуропада шамамен 2\3, Ж апонияда 4\5
шамасында.1 Кәсіпкерлер үлттық нарықтың шеңбер ауқымына
ерекше назар аударуда. Экспортқа жалпы үлттық өнімнің АҚШ
пен Ж апонияда - 10%, Канада, Франция, Германия, Англия,
Швеция, Италияда - 20-25% шығарылады екен.2
Өндіргіш күштерді интернационаландыру бүкіл дүниежүзілік
шаруашылықтың бір-бірім ен байланысын тереңдете түседі.
Халықаралык ең бек бөлісінің ж етістігін қ о л д ан а оты ры п
Дүниежүзілік шаруашылыққа енетін әрбір ел қоғамдық еңбекті
үнемдеуге мүмкіндігі бар. Әсіресе, кажетті машина, жабдықтар,
түтыну тауарлары, қызмет көрсету өндірісінің жаңа түрлерін жасай
отырып, оларды басқа да елдермен алмасуы керек. Халықаралық
еңбек бөлінісінің бүкіл дүниежүзілік мумківдігін пайдалану нәтижесінде
елдер арасында экономикалык катынастар қалыпты, жан-жакты
байланысгардың болуына жағдай туады.
«Ескіден келе жатқан ұлттық, жергілікті тар шеңбермен өз
өндірісінің өнімімен шектелудің орнына жан-жақты катынастар мен
рттардың арасында бір-біріне байланысы күшейе түседі».3
Бүкіл дүниежүзілік халықаралық еңбек бөлінісі-халыкаралык
экономикалык, түрақтылық пен әлемдегі бейбітшілікгі орнатудын
басты факторы болып табылады.

1 Капитализм на исходе столетия. ~ М ., 1997, 78 бет.
2 Осында, 78,80,83,91 беттер.
3 Маркс К ., Энгельс Ф. Соч., 4 т., 428 бет.

419

30.3. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ
Бірнеше улттык шаруашылыктың бірігіп аймақтық экономикалык
жүйе кұрауын халықаралық экономикалык интеграция процесі дейміз.
Осы интеграциялы к құрылымға — Еуропалық экономикалык
кауымдастык (ЕЭҚ ) жатады. ЕЭК 1957-ші жылы күрылып, оған
алғашкыда алты мемлекет енді: Бельгия, Голландия, Италия,
Люксембург, Франция, Германия.
Ал, 1973-ші жылы торт мемлекет косылды: Англия, Дания,
Исландия, Греция, 1986-шы жылы кантардан бастап Испания,
Португалия косылып — «Еуропа он екілігі» дүниеге келді. Үлттык
Еуропа парламенті кұрылып, өз мәжілісін Страсбург (Франция)
қаласында өткізеді. Қызмет саласына қауымдастыктың бюджеткаржы істерін бакылау жатады. ЕЭК-тың үкіметаралық органы
болып Министрлер Советі жатады. Министрлер Советінің шешімі
серіктес-мемлекеттің заңдарымен пара-пар саналады. Совет
жумысының аясына кауымдастық қызметінің негізгі сұрақтары
толык енеді. Әр мемлекеттің басшысы Совет мәжілісіне жарты
жыл төрағалық жасайды. Торағалықтың алмасуы алфавитгік ретпен
ауыстырьиіады.
Еуропалык экономикалык кауымдастык территориясында енген
елдерден кеден салығы алынбайды. Сондықтан тауар, кызмет ету,
капитал мен жүмыс күші оз ара еркін козғалып отырады.
Ж ан басы на ш акк ан д а азы қ -түлік ондіруді Еуропалы к
эк о н о м и к алы к қауы м дасты к елдері А Қ Ш -ты басы п озды.
Энергетикалык тәуелсіздікті камтамасыз етіп, автомобиль шығаруда
Жапония мен А Қ Ш -ка басты бәсекелес болды.
Ал, 1967-ші жьшы Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттерінің саудаэкономикалык тобы (АСЕАН) кұрылды. Оған алты мемлекет мүше
болды: Бруней, И ндонезия, М алайзия, Сингапур, Тайланд,
Ф илиппин. Латын Америка территориясында 1980-ші жылы
сондағы елдерден ең ірі экономикалык сауда тобы курылды. Максаты
—аймактағы сауда мен экономикалык ынтымақтастықты дамыту,
баска елдермен сауда-экономикалық байланыстарды ұлғайту,
келеш екте латы нам ериканды к жалпы нары қты куру болып
табылады. Бул кауымдастыкка 11 ел кіреді: Аргентина, Бразилия,
Венесуэла, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили,
Эквадор. Штаб-пәтері Монтевидо (Уругвай) қаласында орналаскан.
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Ал, 1992-ші жылы акпан айының 17-де Солтүстік америка жалпы
нарығы (НАФТА) құрылды. Оған: АК.Ш, Канада, М ексика елдері
мүше болды. Олардың үйғаруынша: Кағіада — табиғи (орманды)
ресурстарды, М ексика — мүнай мен арзан жүмыс күшін жіберіп
отырады.
Сондай-ак, 1991-ші жылы желтоқсан айында бүрынғы кенес
Одағына кірген республикалар егеменді мемлекеттер Декларациясын
қабылдап Одағының Ш арты на кол қойды. Сөйтіп, Тәуелсіз
мемлекеттер достастығы (ТМД) пайда болды.
Жаңа реформалау жағдайығіда олардың араларығща қалыпты
экономикалык катынастар түрі осы кезге дейін табылған жок.
Экономикалык әріптестіктің тиімді схемасының калыптасуын
Еуразиялық төртіліктің (1996 ж.) шартынан байқаймыз. Оған:
Қазақстан, Ресей, Кыргызстан, Белоруссия елдері енді. Кеден одағы
қүрылды. Бірігуідің нәтижесі өз жемісін беріп к елед і.
30.4. ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КАТЫНАСТАР ЖҮЙЕСІНДЕ

Қысқа мерзім ішінде Қазақстанды егеменді тәуелсіз мемлекет
ретінде дүниежүзіғіің 120-дан астам елі мойындады. Минерадцы
ресурстарға бай Қазақстан шетел капиталын езіне тартып, 150-дей
біріккен кәсіпорын қүрылды. Соңғы үш жылда (1995, 1996, 1997)
инвестицияның келуі 2 есе өсіп, 282 млн. жуық доллар қүрады.
Өнеркәсібі дамыған елдермен (АҚШ , Германия, Үлыбритания,
Франция, Жапония, Оңтүстік Корея т.б.) халықаралық экономикалык
қатынастарды дамыту жүзеге асуда. Осындай игі істер АСЕАН
елдерімен, әсіресе —Индонезия, Малайзия, Сингапурмен жасалуда.
Ынтымақтастық Таяу жэне Орта Шығыс едцерімен дамуда. Оларға:
Түркия, Иран, Сауд Аравиясын жатқызамыз. Ресей, Өзбек, Кырғыз
елдерімен экономикалык катынастар басым бағытгар үстауда. Еуропа
экономикалы к одақ елдерімен Қ азақстанны ң эконом икалы к
қатынаста болуы үлкен стратегиялық мүдделілікті байкатады.
Дәстүрлі экономикалык қатынастарды Казакстан барлык ТМД
елдерімен және Шығыс Еуропамен жалғастыруда.
Қытаймен өзара үзак мерзімді катынас жаңа деңгейге кетерілді.
Қазақстан қазіргі кезде дүниежүзіндегі 60-тан астам елдермен сауда
қатынастарын жүргізуде.
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Қазакстан эконом иканы реформалауда шетел капиталын
бәсекелестік негізде тартуды алға коюда. Ол экономиканың күрделі
мәселесін шешіп қана коймайды, жаңа технологияны әкелуді,
экспорттык өнімнің бәсекелік кабілетін арттыруды көздеп, ішкі
нарыкты өзімізде шығарылған тауар мен толтыруды мақсат етеді.
Жоғарыда атап өткеніміздей, экспорттық өндірісті дамыту
Казақстанда басым бағыттарға ие болуда. Казакстан Республикасы
ТМД елдерімен кең көлемде экономикалык байланысгар жасап келеді.
Мысалы, 1996 жылы достастық елдерге экспорт 55% болса, импорт
74% болған екен.1 Демек, республика үшін негізгі серіктес болып
ТМД елдері жатады, онын ішінде біріншісі - Ресей. Республикадағы
экспорттык күрылымның негізін ірі-тонналық өнімдер —мүнай,
астык, кемір, руда және концентраттар, қара металл прокаты, мыс,
мырыш, қорғасын күрайды. Осы өнімдерді алыс ж акка тасу
экономикалык жағынан тиімсіз, себебі оларды қымбаттатып
жібереді. Сондыктаі і Кдзакстан үшін таяу көршілермен сауда-саттык
жасау пайдалы. 1997-ші жылы қаңтар айында ТМД елдер үкімет
басшыларының мәжілісінде интеграциялык даму бағдарламасыньщ
жобасы каралды.
Тужырымдамада интеграциялык процесті дамытудың мынандай
принциптері каралған: кеден кедергілерін жоюуы, салык, акциз
алымын төмендету, отандык тауар өндірушілерді қорғау шараларьш
жасау. Осы процестерге — «микродеңгейдегі интеграция» деген айдар
тағылды.
Шаруашылык субъектісінін әр түрлері осы аталған негізде
«микродеңгейдегі интеграцияны» жүзеге асырады. Бұл Ресей мен
Казакстан жобасында тәп-тәуір өткерілмек. Біріккен кәсіпорындар
мен каржы-өнеркәсіп топтары қүрылып, керек жобадарды мүнай
өндіру жэне газ салаларында, көмір ендіру, машина қүрылысында
өткеру жүзеге асырылуда.
КАТЕГОРИЯЛАР М ЕН ТЕРМИНДЕР

Дүниежүзлік шаруашылык, индустриалды едцер, жаңа индустриалды
елдер, мүнай өндіруші елдер, халықаралық еңбек бөлісі, өнеркәсіггп
интернационализациялау, халықаралық экономикалык интеграция.
1 Интеграция: Соглашений достаточно-нужная действенная программа. Каз.
правда, 27 кантар, 1997 жыл.
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САБАҚТЫҢ ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ Ж ОСПАРЫ :
1. Бүкіл дүниежүзілік шаруашылык және оның қазіргі дәуірдегі
даму ерекшелігі.
2. Өндіргіш күштер мен өндірісті интернационализациялаудың
жодцары.
3. Әлемдегі қазіргі экономикалык интеграция: олардың даму
теңденциясы.
МӘНЖАЗБА М ЕН БАЯНДАМА ТАҚЫ РЫ ПТАРЫ
1. Халықаралық экономикалык тауар айырбасындағы мамандану
мен кооперация.
2. Дүниежүзлік шаруашылықтағы трансүлттық копорация мен
трансүлттық банкілер.
ӘҢГІМ Е ӨТКІЗУГЕ Ж ӘНЕ Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҮРАҚТАР
1. Дүниежүзілік шаруашылык, оны қалай түсінесіз? Оньщ ерекше
тетігі мен даму дәуірі қандай?
2. Халықаралық еңбек бөлісі, ол дегеніміз не және оны ң
маңыздылығы каңдай?
3. Дүниежүзілік шаруашылыктың қалыптасуы XVI-шы ғасырдың
аяғында бастадды. Үлтгық мемлекеттің феодалдык шеңберін кандай
экономикалык күш бүза адцы?
4. ХХ-шы ғасырдьщ басында дүниежүзілік шаруашылықка өзінің
салалық дамуымен қандай мемлекеттер енді?
5. Қазіргі жағдайда дүниежүзілік шаруашылык дамуы кандай
ерекшелігімен сипатгалады?
6. Өндіргіш күштерді интернационализациялау: ол дегеніміз не?
7. Өндірісті интернационализациялауға қандай объективті
себептер алып келеді?
8. Трансұлттық корпорация (ТҮК), оны ң эконом икалы к
табиғатты қандай?
9. Макро-микро-деңгейдегі интеграция дегеніміз не?
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О Т Ы З Б І Р І Н Ш І Т А РА У . Д Ү Н И Е Ж Ү З ІЛ ІК
САУДА Т Е О РИ Я Л А РЫ Ж Э Н Е ХАЛЫ ҚАРАЛЫ Қ
Э К О Н О М И К А Н Ы БА С Қ А РУ Д Ы Ң ТҮРЛЕРІ
31.1. ДҮНИЕЖҮЗІЛГК САУДАНЫҢ МӘНІ,
TYPJIEPI Ж ЭНЕ КҮРЫЛЫМЫ

Мемлекеттер өзара неге сауда жүргізеді? Осыған деген талпыныс
жауапты біз эконом икалы к теория окілдерінің классикалык
мектептерінен табамыз. Оларға: А. Смит (1723—1790 жж.) жэне
Д. Рикардо (1772—1823 жж.) жатады. А. Смит 1776 жылы: «Дүрыс
ойлайтын отбасы атасыныц негізгі қағидасы — үйде арзанға сатып
алуға болатын нәрсемен ешкашан айналыспа, ондірме» —деген екен.
Бүған тіпті накты жауапты Д. Рикардо 1817 жылы шығарған «Саяси
экономим жоне салык салудың бастамасы» еңбег інде айтқан. Мүнда
Д. Рикардо халыкаралык маманданудың пайдалылығын екі мемлекет
арасындағы катымасын гүсіндірген. Олар шартты түрде —азыкіүлік және киім-кешек оіщірген. Осы мысалдың негізінде Америка
мен Еуропаның арасындағы сауданың өзара пайдалылығын
дәлслдеген. Долірек айтсак, Д- Рикардо салыстырмалы артықшылык
немесе салыстырмалы шығын ондірісі теориясын жасады. Осы
теория халыкаралык сауда практикасы мен экономикалык ғылымда
кеңінен қолданылады. Халыкаралык еңбек болінісі дүниежүзіндегі
мемлекеттер арасындағы тауар айырбасынын арасындағы
экономикалык негізі болып табылады. Халыкаралык еңбек бөлінісі
кейбір елдердің мамандануымен байланыстырып, сонда тауар
ондіруге қалыптасқан дүрыс жағдайлармен түсіндіріледі. Мысалы,
Жапонияда аудио-және видеотехниканы шығаруға дүрыс жағдайлар
калыптаскан. Бүл елде жоғарғы квалификациялық арзан жүмыс
күші жэне аудио-видеотехника шығару үшін өндірістік база бар.
Австралияда ауылшаруашылык өнімдерін ендіруге жақсы жағдай
калыптаскан. Онын ішінде ет, жүн, астық өндіру алғы орында
түр.
Бразилияда табиғи-климаттық жағдайдың өзі кофе өндіруге
бейімделген. Ал АҚШ, Германия, Италия, Францияда автомобиль,
ауылшаруашылык машиналары, химикаттар және т. б. өндіріс
процесіне дүрыс жағдайлар калыптаскан. Дүрыс калыптаскан
техникалык, ендірістік табиғи-ктиматтык жағдайлар бүл елдер үшін
белгілі өнімді оте аз шығынмен өндіруге мүмкіндік жасайды.
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Халықаралық өзара сауда кейбір елдердің белгілі өнімді өндіруге
мамандануын қалыптастырады. Бұл өнімді жоғарғы тиімділікпен
өндіріп, өздері шығара алмайтын басқа тауарға айырбастайды.
Қ азақстан Республикасы нда дұрыс қалы п тасқан таб и ғи климаттық жағдай ТМД елдеріне астық, ұн, жарма, ет өнімдерін;
көмір, қара, түсті метадцарды жіберуге болады жэне олардан балык,
машина, аудио-видеотехника т. б. алуға әбдён мүмкін. Қазіргі
сыртқы саудада қалыптасып отырған басты сипат оны ң қүры лы мындағы өзгерістер. Машина, жабдықтар, химиялық тауарлармен
сауда жасау қарқынды өсіп, шикізатпен саудаласу қыскарып келеді.
Қазіргі FTP дүниежүзі нарығында сауданың тіпті жаңа түрлерін
қалыптастыруда. Мысалы айталық: патент саудасы, лицензия мен
(ашқан жаңалықты белгілі уақытқа пайдалануға берілген рүқсат)
сауда, техникалық тәжірибені саудалау —«ноу-хау».
Бүгінгі жағдайда барлық елдердің экономикасы халықаралық
саудамен байланысты. Тіпті экономикасы шалқып дамыған елдердің
өзі де солай. Мысалы, А Қ Ш -ты ң экономикасы басқа елдерден
мына өнімдерді импорттаумен байланысты: банан, какао, кофе,
ш эй, никель, қалайы, табиғи каучук, алмаз ж эне т. б. өнімдер.
Сонымен катар АҚШ сыртқа мынаны шығарды: химия өнімдері,
әртүрлі ж абды қтар, автом обиль, үзақ м ерзім ді тауарлары
(тоңазытқыш, шаңсорғыш), асты кж әне т. б.
Бір сөзбен айтсақ, халықаралық сауда —екі жакты қозғалысы
бар көше сияқты қүбьшыс.
Сыртқы сауда — тауарды әкелуден (импорт) және шығарудан
(экспорт) қүралады. Әрбір елдің сыртқы саудасының нәтижесі сауда
балансынан көрінеді. Егер шығарылған тауар қүны әкелінген тауар
күнынан артық болса активті сауда балансы дейміз. Керісінше болған
жағдайда пассивті сауда балансын күрайды.
Қазақстанның сыртқы сауда айналымы (экспорт пен импортш н
қосындысы) және тауарлар мен қызметтерді сыртқа шығару және
ішке әкелу туралы мәлімет 31.1-ші кестеде керсетілген.
Кесте-31.1.
1995
1998
Сыртқы сауда айналымы
1993
4974,4
3277,0
5338,9
Экспорт
3781,0
4241,7
3685,8
Импорт
+1193,4
-408,8
+1097,2
Сальдо (актив +,
пассив -)
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Қ азақстанны ң сырткы сауда динамикасының күрт өзгеруіне
мұнай өнімдері, кара ж әне түсті металлургия өнімдеріне бағаның
төмендеуі эсер етті. 1998 жылы алдыңғы жылдың көрсеткішімен
салыстырғанда экспорт 16% пайызға төмендеді. Бірак импорттық
түсім онша өзгеріске ұшыраған жоқ.
Сауда балансы пассивті болғанда мемлекет айырманы алтынмен
жабуы керек немесе несие алуға отініш жасайды. Сондықтан да
әрбір мемлекет сыртка тауарды көп шығарып, аз тасуға бейімделеді.
Бұл тауар балансының активті болуын керсетеді. Мемлекет импорпы
түсіру ұшін қорғау іс әрекетіне кошіп, тасылатын тауарларға жоғарғы
корғау салығын колданады немесе арзан акша саясатын іске қосады.
Әдетге, АКДІ-ты озінің сауда әріптесі Жапонияға осылай жасайды.
Себебі Ж апония АҚШ нарығын арзан автомашина, тоңазыткыш,
аудио- және видеотехникаға толтырып тастады.
Шартты түрде: 1 доллар — 1 теңгеге тең делік. АҚШ Жапонияға
•тоңазыткыш тасыса, Ж апония А Қ Ш -қа транзистор тасиды.
Тоназыткыштың шартталуына 100 долл. тең, ал транзистордың
шартты күны 100 иен болмак. Шетел тауарларының легін токтату
үшін АК.Ш «арзан» ақша саясатын ендіруге келісіп, озінің үлттык
валютасын, иеннің долларға катынасы екі есе болған. Бүл жағдайда
1 долл. Ж апонияда 0,5 иен ғана береді. Оңда А ҚШ -та иенге екі
долл. толеуге тура келеді. М ынаны түсіну қиын емес: Америка
тоңазытқышы Ж апонияда 50 иен болып, оны Ж апонияда шын
пейілмен сатып алады. Ал, Ж апония транзисторының бағасы екі
есе өсіп, ам ер и к ан ды қ тар үш ін 200 долл. саты лады . Бүл
америкаңдықтардың қымбар жапон транзсторын сатып алу пейілін
барынша тарылтады.
Сауда кедергілерінің ауқымы көп және бұған мыналар енеді:
сырттан әкелінетін тауарларға жоғарғы салымдар, ұлтгык валютаның
девальваииялануы, сыртқа шығаратын тауарларға квота, экспортқа
еркін шектеулер. Мүның барлығын протекционистік шаралар дейміз
немесе мемлекеттін экономикалык саясаты. Бүл аталған саясат ішкі
нарыкка шетел тауарларының еніп кетпеуіне бағытталған.
Халыкаралык нарык қазіргі жағдайда үщ негізгі бағытты құрайды:
- тауар мен кызмет корсету (ақпарат нарығын косканда);
- жүмыс күші;
- карыз капиталы.
Халықаралык нарықта тауарлар интернационалдык куннын
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негізімен байланысып, ал орташа қоғамдық қажетті интернационалды
жүмыс уакыты шығынымен анықталады. Елдің ез ішінде өндірушілер
көп шығьгндар жүмсай отырып, пайданы орташа мөлшерден аз
табады. Ал оте аз шығындар жұмысындағы —косымша пайда табады.
Халыкаралык нарықта да өндірушілер жағдайды осылай кімнің
шығындары орташа интернационаддык деңгейден томен болса
соғүрлым өз тауарын экспортгаудан оте жоғары табыс табады.
Дүниежүзілік кауымдастык талабына сай калыптаскан, сауда
жэне тариф бойынша халыкаралык басты Келісім (ГАТТ) бар. Бүл
келісім 1948 жылы каңтардың 1-де күшіне еніп, алғашында дамыған
еядердің өзара өнеркәсіп тауарларьш саудалауда кедендік кедергіперді
жоюын мақсат етіп жэне сауда саттық шектеулерді алып тастады.
Кейінірек келісім баска да дамымаған елдерге таратылды. Ол елдер
шикізат өнімдерін өндіріп үсынудың басты түлғасы болып отыр.
Басты өнім —мүнай және халықаралық нарыкка азық-түлік шығару
болыптүр.
Халықаралық еңбек бөлінісі мен өнеркәсібі дамыған елдердің
позициясын нығайту өнеркәсіп онімдерін айырбастаудың осуіне
алып келеді. Халықаралық саудада шикізат тауарларының үлес
салмағының кемуі, қазіргі ондірісте шикізат ролі кемуінің жалпы
теңденциясын байқатады. ҒТР-ны ң дамуы жаңа технологияны
Қолдануға әкеліп шикізатка шығындарды жэне дайын өнімнің
мөлшеріне энергияны қысқартты. FTP сауданың калыптаскан
түрлерінен басқа түрлерін де тудырды. Оларға: техникалық білім,
техникалық іс-тәжірибе, технологиялык процесс пен лицензия мен
патентгер жатады.
Сауда жэне тариф бойынша халыкаралык басты Келісім (ГАТТ)
1948 жылы 1-иіі қаңгардан халыкаралык сауданьщ бейтарап дамуына
ықпал жасады. Алайда монополиялану деңгейі әлі жоғары емес,
себебі дүниежүзілік экспорт пен импорттың жүзден бір бөлігін
трансүлтгық корпорация (ТҮК) жүзеге асырып оның едәуір бөлігін
монополиялап алған. Американың «Бизнес интернэшнл» зерттеу
фирмасының «Корпорация жоғарғы және 1985 жылғы дүниежүзілік
нарық» деген баяндамасында: «Корпорацияньщ жүмыс жасауындағы
негізгі принцип мынау: дүниежүзін өз нарығы ретінде қарап, олар
өндірісті үйымдастыруды және орналастыруды, сондай-ақ өнімді
өткізуді жүзеге асырды. Корпорацияның үлттык саяси шекараға
мән бермейтіні сондай, уақыт пен орын канш алықты қажет етсе
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соншалықты жүмыс аткара береді». Трансүлттык корпорация (ТҰК)
дамушы елдердің барлык экспортының 50%-тен 70%-ке дейінгісін
бакы лап отырады. Қазіргі кезде ТҮК арқы лы :
50-ден 60%-ке дейін — кант, ф осф орит;
70-тен 75%-ке дейін — күріш, каучук, калайы ;
80-шы 85%-ке дейін — ш ай, боксит, мыс;
85-тен 90%-ке дейін —кофе, м ақта, тем екі, темір рудасы,
мүнай;
90%-ке дейін —аудио-видеотехника ж эне жеке компьютерлер
етіп отырады.
Осының барлығы жоғарғы монопольды түрде үстемдік жасауға
ы қпал етіп, шығарған өнімді м он оп оли ял ы к бағамен өткізеді.
Дамушы елдердін талабы бойынша 1974 жылы БҮҮ-ның арнайы
сессиясы ТҰК-нын іс-әрекетін карастыратын универсадцы кодекс
жасауға шешім қабы лдап, ол корп орац и я кы зметін реттеп
отыруға бағытталмак.
Сауда жэне тариф бойы нш а халы каралы қ басты Келісіммен
(ГА ТТ) басқа д ү н и е ж ү зіл ік к а у ы м д а с т ы қ т а эк с п о р тты к
бақылаудьщ (1942-ші ж ы лдан) халы каралы қ координациялы к
комитеті бар (штаб пәтері Парижде). Бүл комитетті құрудын
басты инициаторы АҚІН болды. Батыс елдері озық техника мен
технологияны сатуға бақы лау жасау үшін ш еш ім қабылдады.
Оларды сериялы қ игеруден 4 жыл өткен с о ң Батыста сатуға
рүксат етеді. Осы уакы т іш інде оларды м одернизациялау
қажеттігі туады.
О сыдан бай кай ты н ы м ы з, тауар мен қ ы зм ет көрсетудін
халықаралык нарығы бос емес, ол монополияланған, бақылауда
және реттелген.
Халықаралық жүмысшы күші нарығы жүмыс күшінің сырттан
келуімен (эмиграция) ж әне кетуімен (иммиграция) қалыптасады.
А йтып оты рғаны м ы з үлтты қ ш аруаш ы лы қтар арасындағы
жолдамалы еңбек адамының ауысуы (миграция).
Миграция — бір елден екінші елге жүмыс күші ауысуынын
ерекше түрі. О ньщ пайда болуы өмір сүру деңгейінің темендігі
мен даму каркы ны томен елдерде салыстырмалы тұрғындары
дөрежесінің жоғары болуымен түсіндіріледі. С оны ң салдарынан
косымша жүмыс күшін кажет ететін интенсивті дамыған елдерге
ауысып отырады. Х алы қаралы қ миграциялы қ лектердің негізгі
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елдері болып Батыс Европа мен АҚШ-ты саналады. Батыс Европа
елдеріне негізгі жұмысшы мигранттар легі Ж ерорта теңізі мен
Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінен келеді. АКДІ-ка негізгі жұмысшы
күшінің легі Мексикадан келеді.
Қазіргі жағдаңца жұмыс күші миграциясының ж аңа бағыты
пайда болды. Ол Таяу ж эне Орта Ш ығыс елдерінен мұнай
көздерімен байыған Парсы шығанағындағы шағын мемлекетгер —
Кувейт, Сауд Аравиясы, Біріккен Араб Әміріне жұмыс күші ауа
бастады.
Қазіргі кезде Батыс Еуропа едцерінде 14 млн. шетел жұмысшысы
мен олардың отбасы бар.
Арзан шетелдік жұмысшы күші үлттық байлықтың көп бөлігін
ж асай д ы . М ы с а л ы , Ф р а н ц и я д а ш е т е л д ік ж ү м ы с ш ы л а р
қүрылысшылардың — 80%-тін, Бельгияда — 50% шахтерларды,
Германия —40% автомобиль зауытының жұмысшыларын қүрайды.
Еңбек миграциясының басқа түрі —ақылдылардың кетуі. Бүл
қүбылыс дамушы елдерге ғана тән. Күрделі жүмыспен айналысатын
жоғарғы квалификадиялы қ мамандар мен ғалымдарға жағдай
жасалмаған. Олардың атқарған жүмысына төлем де төмен. Ал өзге
елдерде жоғарғы квалификадиялы жүмысшыларға, ой еңбегінің
қызметкеріне, өнертапқыштар мен конструкторларға жақсы жағдай
жасалынған. Олардың шетелге кетуінің басты себебі —дүрыс жағдай
жасалып, жоғарғы еңбек ақының төленуі. Жоғарғы квалификациялы
жұмысшылар мен ой еңбегі қы зметкерлерін импорттауды ң
нәтижесінде индустриалды елдер осы мамандарды дайындауда
оңдаған миллиард долларды үнемдейді.
31.2. ҚАРЫЗ КАПИТАЛЫ Н Ы Ң ДҮНИЕЖ ҮЗІЛІК НАРЫ ҒЫ
Ж ӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚОЗҒАЛЫ СЫ НЫ Ң ТЕНДЕНЦИЯСЫ
Халықаралық капитал нарығы 50-ші жылдардың аяғы мен ХХшы ғасырдың 60-шы жылдарында қалыптасты. Қарыз капиталы
х ал ы қ ар ал ы қ нары ғы ны н п ай да болуы д ү н и е ж ү зіл ік
шаруашылықтық өндірістің интернационалдануының өсуіне әсерін
тигізді. Капиталдың интернационализациялануы жүзеге асып, оның
қызмет саласы мемлекеттің үлттык шеңберінен шығып кетті. Бұл
процесс былай жүзеге асады:
біріншіден, шет мемлекеттерде жеке үлттық компаниялар өз
кәсіпорындарын немесе басқа да шаруашылық объектілерін
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күрайды;
екіншіден, әр елдегі капиталдын өзара байланы сы н дамыту
ар к ы л ы ж үргізіледі: Үлттык компаниялар ш етелде озінің
фирмаларын күрып кызмет саласы жағынан халықаралық
(трансұлттык) капиталға айналады. Бүл процесс өнеркәсіпті ғана
емес, сондай-ақ банк жэне каржы саласын да қамтиды;
үшіншіден, шетел кәсіпорындарының акция пакетін сатып алу
арқылы әртүрлі елдер компанияларының капиталдары бір-бірімен
аратасуын кәдімгідей үлғайтты;
тортіншіден, әр елдегі компаниялар мүдделерінің қосылуын
олардың езара біріккен кәсіпорындарды құруымен түсіндіріледі;
бесіниііден, капиталдын интернационализациялануы жеке
компаниялар байланысымен түсіндіріліп коймайды, сондай-ак басқа
елдердегі каржы топтарымен байланьгсы аркылы айкындалады.
Мүндай байланыстар ағылшындар мен француздар, ағылшындар
мен американдыкгар каржы топтарының арасында бар.
ХХ-шы ғасырдың 70—80-ші жылдарында халықаралық несиенің
ерекше өскені баіікдлып. соның арқасында қарыз капиталынын
халыкаралык нарыктағы дәрежесі өсті. Қарыз капиталынын
халыкаралык нарығы екіге болінеді — акиіа нарығы мен капитал
иарығы.
Акша нарығы —ол кысқа (бір жылға) мерзімге берілген несие.
Несие алу аркылы корпорация коммерциялык және мемлекеттік
банктер сыртқы мүмкіндіктерді пайдалана отырып айналымдағы
уакытша жетпеген күрал-жабдықтарының орнын толтырады.
Капитал нарығын, эдетте, орта мерзімдік (2—10 жылға) банк
несиесімен жэне үзак мерзімдік (10 жылдан астам) займмен жумыс
жасайды.
Дүниежүзілік шаруашылыктың интернациялануының терендеуі
жағдайында капитал экспортының мәні өсуде.
Капиталды экспорттау қалай жүзеге асады:
а) тікелей инвестиция — енеркәсіп , сауда т. б. салаларға
бағытталған;
б) портфелдік инвестиция —шетелдік облигация, акция мен баска
да күнды кағаздарға бағытталған;
в) карыз капиталыныц орта жэне үзак мерзімді халыкаралык
несиесі мен займдары, өнеркәсіп, сауда корпорациясы, банк т. б.
қаржы мекемелеріне бағытгалған.
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Сурет 1. Халыкаралык капиталды сыртка шығару түрлері

1993 жылы дамыған елдердің үлесіне тікелей инвестициянын
96% және портфеддік инвестициянын 97%, ал барлы қ дамушы
елдерге —4%, нарықтық экономикаға бағытталған елдеріне —3%
келді. Қ азіргі ж ағдай д а капи талды негізгі эк сп о р ттау ш ы
(импорттаушы да) А Қ Ш , Англия, Франция, Ж апония, Германия
болып отыр.
Х Х -ға с ы р д ы ң 90 ж ы л д а р ы н ы н б а с ы н д а п о р т ф е л д ік
инвестициялардың халыкаралык капитал қозғалымының басқа
формаларына қарағанда үлесі күрт өзгерді (кесте 31.2. кара).
Кесте-31.2.

Халыкаралык капитал козғалысы түрлерінің өзгеруі (%)
1987 ж.

1993 ж.

Тікелей

36

25

Портфелдік

42

66

Басқа халықаралык

22

9

Инвестиция тұрлері

Егер бүрын капитал аса дамы маған елдерге экспортауға
бағытталған болса , қазір сыртқы шығаратын жеке капитаддың көп
бөлігі өнеркәсібі дамыған елдер тасылады.
Шетел капиталы 70-ші жылдардын аяғында Англия, Франция,
Германия жэне баска да дамыған елдерге көптен қүйыла бастады.
Егер бүрын дамымаған елдер капитал имгтортерлары болса казір
индустриалды дәрежеге көтеріліп капитал экспортерлары болып
отыр. Олар: Оңтүстік Корея, Гонконг, Сингапур, Малазия, Кувейт,
Біріккен Араб Әміршілігі, Сауд Аравиясы.
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31.3. КАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ВАЛЮТАЛЫҚ ЖҮЙЕ ВАЛЮТАЛЫҚ
КАТЫНАСТАР Ж ӘНЕ ВАЛЮТАЛЫҚ МЕХАНИЗМ
Дүниежүзілік валюталық жүйеге қазіргі кезде ұлттық валюта және
үжымдық резервтік валюта мен оған алтын резерві де коса енеді;
өзара валюта кайтарымдылық шарты; валюта паритеті мен курсының
механизмі, валюталык шектеудің көлемі; халықаралық есептеу түрлері;
халықаралық валюта нарығы режимі мен дүниежүзілік алтын нарығы.
Қазіргі халықаралық валюталықжүйеге халықаралық валюталық
кор (ХВҚ) еніп, оған мынандай міндеттер қойылады: валюта курсын
реттеу ережелерін айкындау және оның орыңдалуын бақылау, валюта
кайтарымдылығына ықпал жасау және валюталық шектеуді жою.
Халыкаралык валюталық қор (ХВҚ) Біріккен Үлттар Ұйымының
арнайы мекемесі болып саналады. Бұл мекеме 1944 жылы күрылған,
оған дүниежүзінің 160-тан астам мемлекетгері мүше.
Халыкаралык Валюталык Қор кысқа мерзімді жэне орташа
мерзімді несиелер береді.
Халы каралық Валюталық Кор активінен жиналған жарналар
(квота) құрайды. Қордың 1978 жылы енген жаңа жарғысы алтынға
арнайы бағаны жойып, валюта курсынын қалкымалы жүйесін
макұддайды ХВҚ-ның жоғарғы органы —Басқарушы Кеңес, онын
штаб-пәтері Вашиғіггонда орналасқан.
ХВК-ға енетін кез келген ел өз төлемін валюта түрінде еркін
конверциялаған валюта сатып алуға резерві мен төлем балансынын
тапшылығы жоймайынша конверцияланбаған валюта басқа елдерге
сатылмайды.
Халыкаралык валюта қоры енетін едцерге квотасын анықтайды.
Олардын квотасы: жалпы ішкі өнімнің ауқымы, импорт пен
экспортты ң көлемі, алты н-валю та резервінің көлемі; төлем
балансынын сальдосымен байланысты.
Кдзакстан Республикасының ХВҚ-на кіруінен елдің дүниежүзілік
экономикамен интеграциялағіуын байқатады. Алайда несие бере
отырып, ХВК-ы кепілдікті талап етеді және меншікті персоналы
арқылы өз каржысының тиімділігіне баға береді.
Х В К -ны н экспорттары ны ң есептері көрсеткендей, ТМД
мемлекеттерінің бірге алған квотасы ХВҚ-ы капитал ауқымынын
4,76% күрайды . Бүл с ен с ац и я ретінде қабы лданы п , Сауд
Аравиясымен, үлкен жетілік еддерінен соң, Ресей тоғызыншы орында
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қалған.
Бірінші орында, әрине АК,Ш~ты ХВК,- ның 18,48% капиталы
иемденген. Квота көп болса. Х ВК_на елдің қосатын төлемі көп
болады.
Қазақстан Республикасы кандай несие көлеміне есеп жасауына
болады. Х В Қ -ны ң несие ресурсына катысушы елдерге шектеулі
жағдай қойылған.
ХВҚ-на шетел валютасын алуға Кдзакстан ұшін шекті мөлшері
квотаның 125 проценттік р< -мерін құрайды.
Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л ь асы э к о н о м и к а н ы р е ф о р м а л а у
бағдарламасын жасауда ХВҚ-мен ынтымақтасады. Онын, несие
Қоры арқьілы қаржыландырып реформаны тереңдетуге комекгесіп,
нарыктық қатынасқа негізделген экономиканы калыптастырады.1
Халықаралық валюта жүйесі XIX ғасырдың аяғында қальштасып,
екі ж иы нты қ құрамнан түрады: валю талы к каты настар мен
валюталык механизмдер. Олар Х ВҚ-дын комегімен валюталык
қатынастарды ж эне халыкаралык валюталык келісімін реттейді.
Оған осы мақсатқа аймактық валюта- несие мекемелерін (банктер)
кірістіреді.
Валюта қатынастары тарихында үш валюта жүйесі белгілі.
Біріншісі стихиялы XIX ғасырдын аяғында алтын стандартының
негізінде пайда болды. Алтын монеттік жэне алтын кұймалары ретінде
стандартна сай 1922 жылға дейін өмір сүрді. Алтын монеттік стандарт
кағаз ақша белгісінің алтын монетаға еркін ауысуын камтамасыз
етті: үлттық мемлекеттің алтын монеталары дүниежүзілік акдіа
міндетін атқарады. Алтын монета стандартты алтын қүймалар
стандарты ауыстырған соң, кағаз ақша белгілері тек қүймалар
салмағы 12,7 гр. болатын алтынға айырбасталды. Дүниежүзілік ақша
міндетін тек алтын қүймалар аткарады.
Бірінші дүниежүзілік соғыстан соң Генуэз конференциясында
(Италия 1922 ж .) алтын ұрандык стандартка кешу туралы
халықаралық келісімге қол қойылды. Бүл алтыны аз елдерге
халықаралық сауда жасауға кепілдік туғызды.
Алтын үрандык стандартгын талабы бойынша үлтгык валютаны
алтын күймаларға айырбастау делдал-валюга арқылы жүргізідді.
1 Каренов Р. М еждународны й валютный рынок — Советы Казахстана, 1992,
Nq 154
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Деддал —валюталар болса, алтын құймаларға еркін айырбасталды.
Ал 50-ші жылдары алтын валюта (алтын доллар) стандартынын,
негізінде валюта жүйесі калыптасты. Дүниежүзілік акша міндетін
алтынмен коса АҚШ доллары аткара бастады. Бұл шешім 1944 жылы
халыкаралык Бретгон-Вуд конференциясында (АҚШ) қабыдданады.
AKJLLI доллары үш унциясы 31,1 гр. болатын 35 долларға сай келетін
алтынға айырбасталды.
Аланда 1971 жылдан бастап АҚШ долларды алтьшға айырбастаудан
бас тартып алтынға деген доллар бағасын арнайы түрде жойды.
Жаца дүниежүзілік валюта жүйесі 1979 жылдан бастап күшіне еніп,
мұны Ямайкада ХВК-на катысушы елдер бекітті. Дүниежүзілік валюта
жүйесі тарихында түңғыш рет дүниежүзілік акша міндетін алтын емес,
үлттык валюта мен интернационалды есеп акша аткара бастады. Мүны
— интернационалды есепті ақшаны — халықаралық валюта коры
шығарды.
Казірп валюталык. жүйенің басты элементтері болып халыкаралык
есептеулер жатады. , Әр түрлі экономикалы к жэне каржылык
тапшылығы әріптес-елдердің шенберінде ғана тіркеліп есептеулер
механизмі болады. Бүл механизм Женева конвециясының чектер мен
вексельдер жэне халыкаралык сауда қалыптасуының қаудылар
принципіне негізделген.
Халыкаралык есептер валюталык және несиелік қатынастардын
жүргізілуі әріптес-елдер арасында екі жақты сауда және төлем
келісімімен реттеледі.
Халыкаралық есептеулер темендегі төлем түрлерімен айкындалады:
—басқаға аударылған аванстықтөлемдер;
—аккредетив несие инкассо көмегімен тауар төлемдерін атқару;
—аудару аркылы тауар мен есептерді түсіру төмендері;
—аудару арқылы жүзеге асатын мерзімі келген есептер төлемі.
Бардык төлемдердің түріне несиеленуде енеді.
Толык шарттары сатып адушынын төлем кабілетінен онын
ком м ерц иялы қ өуелетінен ж әне нары ктағы қаж еттідігінін
жоғарылығымен байланысты. Олар шартгар арасындағы келісімде
белгіленеді. Сондай-ақ, келісімде жіберу орны көрсетіліп, сатып
іілушыға меншік қүқығыньщ берілу мерзімі, сатушы мен сатып
алушының арасындағы трансүлтгық шығындарды белуге көрсетіледіХалыкаралык келісім стаңдартгары Халыкаралык сауданы жүзеге
асыру шарттары кітабында көрсетілген. Ол кітапты Халыкаралык
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сауда палатасы шығарған.
Халыкаралык ірі каржы-несие мекемесіне Дүниежүзілік банк
жатады. Оған бір-бірімен байланыскан 4 халыкаралык қаржы
институттары енеді. Олар:
— Халықаршіык даму және реконструкциялау банкі (ХДРБ),
Х алы қаралы қ даму ассо ц и ац и ял ар ы , Х алы каралы к карж ы
корпорациясы.
Жан-жакты инвестиция кепіддігінен агентствосы Дүниежүзілік
банкті қүру туралы шешім 1944 жьиіы шілдеде А ҚШ -тың БреттонВудс (Нью Гэмпшир штаты) халыкаралык конференциясында
Қабылданды. Оған 44 мемлекеттен өкіддер катысты. 1991 жыддын
басында банк күрамына 155 ел мүше болса, әзінің кызмет жасау
кезіңде банк 5 мыңнан астам зайымды жалпы 245 млрд. доллар іүратын
Деңгейде берген.
Дүниежүзілік банк жүйесі болген барлык займның 3/4 бөлігіне
жуығы ХДРБ-не беріліп, шамамен жылына 15 млрд. доллар қүрайды.
Осы іс шара үшін қаржы нарығының молшері деңгейінде процент
алынады ХДРБ-ның несиесінің көзін: халыкдралық қаржы нарығьшан
кдрыз алужәне банкгің оз капиталы, сондай-ак онын табысы қүрайды.
Аса дамыған елдер Халыкаралык даму ассоциациясы тарапынан
жылына 5 млрд. доллардай процентсіз займдар алуға мүмкіндігі бар.
Халыкдралық каржы корпорациясы жеке сектор жасаган жобаларды
Косымша қаржыландырута комек жасайды.
Жан-жакты инвестиция кепілдігі агентствосы —экспроприация
жағдайындағы саяси тәуекелділікті күрделі қаржьшандыруды, соғыс,
азаматгық қабылдануларды және келісімінің бүзылуьш сактандырады.
Қазіргі валюталық жүйе—жанжакты валюталык нарыктык стандарт.
Қазіргі валюталық механизм осы кездегі валюталык қатынасты
ретгеңді. Валюталық қатынастың негізгі мәні мынада:
— валюталық олшем алтынмен тікелей байланысын үзіп, оның
алтынга қатаң бағамы жойылды;
—алтын ел ішіндегі айналымда ғана емес, дүниежүзілік нарыкта да
жалпы толем кұралы қызметін токтатады;
— алтын ерекше отімді тауар ретінде ақшағада сатылады, ал ол
ақшалар халыкаралык есептесулерде колданылады;
—елдер арасындағы валюталык катынастар ендігі жерде улттык
валютаның озгермелі курсына негізделеді.
Курстың бул кұбылысы екі фактормен;
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біріншіден, дүниеж үзілік қауымдасты қтағы елдердің ішкі
нарықтағы валютаны сатып алу кабілеттілігін нақты күнының аракатынасымен;
екіншіден. халыкаралық нарықта үлттық валютаға деген сүраным
мен үсынымға байланысты.

КАТЕГОРИЯЛАР М ЕН ТЕРМ ИНДЕР
Халықарапык тауар, қызмет жасу, қарыз капиталы, жүмыс күші
нарығы. жүмыс кушінің миграциясы, сауда балансы, интернационалды
баға. үлттык баға. үлттық валюта, валюталык саясат, валюталык
катынастар, валюталык жүйе, валюталык механизм, в а л ю т а л ы к курс,
алтын стандарты, алтын монетгікжәне алтын девиздікстандарт, алтын
долларлық стандарт, валюталык кор, алтынды монетализациялау,
тікелей инвестиииялар, портфельдік инвестициялар, арзан ақшалар,
квоталар, проте кц ио н изм.
САБАҚТЫҢ ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ ЖОСПАРЫ
1. Дүниежүзілік нарык жэне оның күрылымы.
2. Карыз капиталын экспорттау жэне оның қозғалысындағы
өзгерістер.
3. Қазіргі валюталык жүйенің проблемалары.
МӘНЖАЗБА М ЕН БАЯНДАМА ТАҚЫРЫПТАРЫ
1. Халыкаралык сауданың елді дамытудағы ролі.
2. Халыкаралык валюта нарығының мақсаты және міндеттері.
ӘҢГІМ Е ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҮРАКТАР
1. Дүниежүзілік нарық, оның күрылымын қалай түсінесіз?
2. Қазіргі дүниежүзілік сауданың ерекшіліті неде?
3. Халы карал ық карыз капиталы және оның күрылымы кандай?
4. К апиталды сы ртка шығару: ол қандай түрде сырткы
шығарылады және оньгн казіргі ерекшілігі?
5. Жүмыс күшінін дүниежүзілік нарығы: оның миграциялык
лектерінін бағыттарын атаңыз?
6. Саудл балансы дегеніңіз не? Активті және пассивті сауда
балансын к;иіай т\сінесіз?
?
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О Т Ы З Е К ІН Ш І ТА РА У . Қ А З ІР Г І Ғ А Л А М Д Ы Қ
П РО БЛ ЕМ АЛ АРДЫ Ң Э К О Н О М И К А Л Ы Қ Ж АҚТАРЫ
32.1 ӨРКЕНИЕТПЛІКТІҢ ҒАЛАМДЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫНЫҢ
МӘНІ Ж ЭНЕ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ
«Ғаламдык проблемалар» термині алғашкы рет Батыс елдерінде
60-шы жылдарда пайда болып, әрі карай кең көлемде таратыла
бастады. Оның қазіргі анықтамалары сол елдерде алғашқы рет
айтылды. Ғылыми әдебиетгерде «ғаламдық проблемалар» терминінен
басқаларда колданылады: адамзаттың ғаламдык проблемалары,
өркениеттіліктің ғаламдық проблемалары, FTP—ның ғаламдық
проблем алары , дүн иеж үзілік эк о н о м и к а л ы к проблем алар,
субғаламдық, әмбебаптык, жалпы дүниежүзілік және басқада
проблемалар бар. Ғаламдык ұғымы —франсуздың globol —жалпылама,
латынның §1оЬфы—шар деген сөзінін қорытынды іуындысы.
Демек, ғаламдык дегеніміз жер шарындағы көкейтесті мәселелер
аукымын қамту болып табылады.
Экономикалык даму мен географиялык жағдайының деңгейіне
карамай, ғаламдық проблемаларға әлеуметтік-экономикалы қ
кұбылыстар мен процестерді де жатқызамыз. Олар планетадағы
барлық едцердің діңгекті мүдцелерін қамти отырып, дүниежүзілік
коғамдастықтағы мемлекеттердің озара әрекеттенуінің дәйекті
жолдарын іздестіріп, бұгіндері өркениеттілік адамдар тағдырының
өмірлік маңызы барлығын паш етуде. Ғаламдық проблемаларға
мыналар жатады: дүниежүзілік өз ара соғысты болдырмау; қоршаған
ортаны қорғау; дамушы елдердің экономикалык артта калуын жою;
энергетикалық, шикізаттық, азық-түлік және демографиялық
проблемалар; дүниежүзілік мүхит байлығы мен бейбіт — жағдайда
космосты игеру; ауруларды жою және басқалар.
Бүл проблемалар баскдру тәсілі жэне экономикалык процестердің
динам икасы , үдайы өндіріс құры лы м ыны ң әсерім ен тығыз
байланысты болып, жалпы экономикалык аспектіні айқындап
көрсете түседі.
Ғаламдык проблемалардың ерекшелігі сол, опың барлығы адам
тағдырына катысты және оны шешуді тоқтату оркениеттілікті
күйретумен бірдей немесе жердегі ондіріс кызметі мен өмір жағдайын
деградациялау болып табылмак.
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Өркениеттіліктін болу негізі әртүрлі процесстердің әсеріне ұшырап
отырады:
—милитаризация мен кару-жарақтану;
— коршаған ортанын төзімсіз ластануы;
— кауіпгі аурулардың тарауы мен өсуі: СПИД, рак, нашакорлық
г.б.
— дамушы елдердегі демографиялык, процесстердің асқыну
салдарыиаі! такыр кедейлену, жұмыссыздык, сауатсыздыкдын пайда
болуы;
—жаппай мәдениеттілікгі уағыздау әсерінен үлттык, мәдениеттің
ыдырауы.
—дүниежүзілік мүхит байлығын бақылаусыз канау.
Ғаламдык проблемалардың ерекшелігі сол, гек қана барлык
мемлекет пен халы қтарды д саяси экономикалык,, ғылымитехникалык. күштерініц бірігуі нәгижесінде шешуге болады.
Барлыкхалықтар адамзатгы ядролық соғыс зардабынан қүтқару,
эко л о ги ял ы к катастроф ан ы болды рмау, дамуш ы елдердегі
халыктардың кедейленуін барынша бетін қайтаруға мүдделі. Осы
айтылған өмірлік саушщардан дүрыс шешім кабылдау —халықтардьщ
өмір сүрігі кетуіне жағдай жасап, еркениетгіліетің дамуына сатылап
көшу деген сөз.
32.2. ҚАРУСЫЗДАНУ - ҒАЛАМДЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ
Ш ЕШ УДІҢ БАСТЫ КІЛТІ

XXшы ғасырдың 80-ші жьшдарының екінші жартысында АҚШ
пен бүрынғы КСРО арасында кару-жарықтану көз жетпейтін
масштаб пен интенсивгенудің шарықтану шегіне же'гті. Осы хезде
дүниежүзінде 50 мыңға жуық әртүрлі соғыс зарядтарының коры
болып, олардын жалпы куаты шамамен 15 мындай мегатонн күрады.
Бүл дегеніміз 1945-шы жылғы Хиросимадағы атом жарылысының
қуатынан миллион есе артық еді.
Аламзат тоталитарлық жойылудың адам айтқысыз қаупімен
бетпе-бет келді. Мұралык қару-жарақты пайдаланып соғысуда
ешкімде жеңімпаз болмак емес, тіпті адамзат үрпағы толығымен
ты п -типы;і болады.
Ғаламдык соғыс шығындары 80-ші жылдардын ортасында жыл
сай ы н 100 млн. ад ам -ж ы л ға (ч е л о в е к -л ет ) жетті. Соғыс
дайы нды ғы на одетте «еркін емес», «тегін емес» ресурстар
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пайдаланылады. Оларға әлемдік ресурстардың көптеген мөлшері
жүмсалады. Ол адамзат дамуы мен өмір сүруі үшін ең кымбат. ең
кажетті ресурстар еді. Соғыс кару-жарақтарына жүмсалған көптеген
ресурстар ғаламдық масштабта кептеген зиян келтіреді. Олардың
зияндылығы, тіпті , дүниежүзіндегі елдерде болған жер сілкінісі,
куаңшылык, су таскыны, тайфундар мен басқалай стихиядык.
жағдайлардан әлденеше рет асып кетеді.
Соғыс және соғыс түтынастары К.М арсктің сөзімен айтқанда:
«тікелей экономикалык катынастарда сондай болып көрінеді, егер
бар үлт суға озінің капиталының белгілі бөлігін лактырса».1
Әдетте қ ар у -ж ар ақ тан у күрделі саяси , әлеум еттік ж ән е
экономикалық шығындарға алып барады. Қоғамдағы ғылымитехникалық прогресс жетістігі қару-жарктануды өсірумен емес, оны
қысқартумен бағаланады. Экономиканы демилитаризация жасамай,
дүниежүзілік ынтымақтастық болмай тіпті соңғы есепте басқада
ғаламдық проблемалардың озі шешілмек емес.
Совет Одағы 1987 жылғы тамызда Нью-Йорктегі Халыкаралық
конференцияда «Даму үшін карусызлдну» деген халыкаралык қорын
күруды үсынады. «Стратегиялық бағытгағы қару-жарақты қысқарту
мен шектеу Шарты» (СНВ-2) бойынша аса жай және дүниежүзілік
соғыстың туу каупын дегенмен шектеді. Мүскеуде екі ірі мүралық,
державалар -АҚТТТ пен Ресей -1993 жылы қаңтардың 3-ді СНВ-2
шартына қол койды. Ш арт талабына сай стратегиялық қару
арсеналын 2003-і жылға дейін қазіргі деңгейдін 2/3 бөлігіне
қысқартуды аяғында БҮҮ-на қабы лданы п, дүниежүзілік ісәрекеттерге катыстырьшу мүмкіндігіне ие болды. Сөйтіп Қазақстан
мүралық қаруды таратпау шартына қосылды. Ядролык қаруцы сынау
полигоны Семей жауып, мүралық зарядтары бар алысқа атылатын
ракеталардан босатьшады. Кдзақсгаң Республикасы жер планетасында
алғашқылардың бірі болып мүрасыздык зонаға айнадды.
Мүралык қару А ҚШ пен Ресейден басқада елдерде бар. Олар:
Үлыбритания, Франция, Қытай. ҚХР-сы 1996 жылы маусымның
29-да Лобнор полигонында кезекті ядролык сынақ жасап, оған
енді мораторий болғанын хабарлап, ядролық сынақты токтату
шартына қосылды.
Соғыс ресурстарын бейбіт максатка жүмсауды көздеу-конверсия1 Маркс К., Энгельс Ф. Таңдамалы шығармалар, 1 том . 67 бет.
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карусыздану жагдайында соғыс өндірісін мен кызметгерін бейбіт
рельске көшіру. Конвереияны жүзеге асыру жаппай қаруланудың,
әлеумеггік - э коно м і скалы к салдары ны ң келеңсіздігін жойып,
түрғындардынәл-аука;.лнын көтерілуіне о н ы қпалы нжасайды.
Конверсия жоспарын жасау халыкаралык ынтымақтастыктьщ
жаца даму жолын айкындайды. Ол дегеніміз қарусыздану мен
«ялролық каупті» жою мақсатындағы үлттык шаралардың жүзеге
асуы. Ядролык карусыздану мен жаппай қарулануды жою ғаламдык проблсмаларды шешудің басты кілті болмақ.
32.3. КЕДЕЙЛІК, А Ш ТЫ Қ , АУРУДЫ Ж О Ю ИНТЕРҮЛТТЫ Қ М ІНДЕТ
Ж ер ш ары н ы ң кеп б о л ігін қ ам ты п оты рған ғалам ды қ
проблемалардың бірегейі-кедейлікті, аштықты, ауруды жою болып
отыр. Қазіргі уакытта Жер бетінде адамзат тарихында бұрын —
сонды болмаған ашаршылық коптеп белең алуда.
БҮҮ-ның мәлімдеуінше дамушы елдерде 800 млн астам адам
немесе түрғындардың 40 % абсоліотгі кедейлікжағдайда омір сүруде.
Болжам бойынша 2000 жылға дейін кедейлер саны 1,2 млрд адам
болмақшы. Дамушы елдерде 1980 жылы аштыктан 50 млн. адам
кайтыс болған. ал оньщ 15 млн. сәбилер. Азық-түлік жағдайы
томендеп, оны ондіру осімі кеп елдерде «жеп койылды». Ол
тұрғындардын әсуімен жұтылуда. Демек, дамушы елдерде кедейлік,
аштык, аурудың асқьінуы демократиялық процестермен байланысты.
Дамушы елдерде астыкты импорттау жоғарғы қарқынмен осуде:
жылына 70-ші жылдың басында — 30 млн т., 1975 ж.- 80 млн.т.,
1990 ж. — 135 млн.т, ал 2000 ж. —226 млн.т., болып 37 млрд. АҚШ
долларын қүрамақ. Көптеген елдерде мұндай ақша жоқта. Әдетге,
астык имгюрына кедей елдер мұқтаж екені белгілі.
Бар ресурстар мен халык саны ара қатынасының алшактығы
осуде. Қазіргі кезде жер бетіндегі адамзат 6 млрд. құраса, келесі
ғасырда 8-14 млрд. оседі деп көзделуде, сонын 90%-тен астамы ең
кедей мемлекеттердің үлесіғще болмак.
Екінші дүииежүзілік соғыстан сон, жаппай карулануға кеткен
жалпы тікелей шығындар 6 трлн.доллардан асқаны белгілі болып
отыр. Жьш сайынғы соғыс шығындары шамамен триллион доллар
кұруда. Қазіргі жаппай қарулану каркынын ескерсек, дүниежүзінде
жіілпы соғыс мақсатына жүмсалатын шығындар кемдегенде әрбір
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15 жыл сайын екі есе артып отырмак.
Дүниежұзіндегі кару-жараққа жүмсалатын шығындар дамушы
елдерді қажетті тамақ-тағамдармен және медидиналық көмекпен
қамтамасыз етуге жетер еді.
Д әл ір ек а й т са к , карусы здан у адам ж әне д үн и еж үзілік
ресурстарының белгілі бөлігін сақтап қалуға көмектесер еді. Ал,
одан қалғандарын дүниежүзілік кауымдастык шешімімен қоршаған
ортаны қорғауға, ауруды жоюға, азық-түлыкпен қамтамасыз етуге
бағыттауға болады.
32.4. АҚПАРАТТЫҚ ӨРКЕНИЕТТІЛІКТІҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

П ланетам ы здағы дам ы ған елдер индустриалды дәуірден
постиндустриадцыға, өркениетті акпараттык дәуірге өтуде. Туып
келе жатқан акпараттык катынастар планетадағы барлық елдерге
оның экономикасының дамуы мен сипатының деңгейіне карамайақ (рыноктық па, әлде рыноктык емес пе) эсер етуде. Қазіргі уақытга
дамыған елдерде кешенді сапалар тез қалыптасуда. Әдетте, олар
өндіріс сферасына ақпараттық технологияның енуімен, жоғарғы
тиімділікті компьютер жүйесін өндеумен байланыстырылады. Алыс
к аш ы қтар ға те л ек о м м у н и к а ц и я л ы к , ко см о сты қ , о п ти к о волокникалық байланыстар жүйесі арқылы ақпараттык корларды
тасымалдайды. Нәтижесінде компьютерлік және коммуникациялык
жабдықтар өндірісі жоғары деңгейге көтерілді.
Дүниежүзіндегі бірқатар өркениетгі елдерде акпарат индустриясы
даму деңгейі жағынан материалдык ендіріс сферасынан асьш түсуде.
Мысалы, АҚШ мен Ж апонияда ақпараттық өндіріс сферасында
50-% ке жуық еңбек ресурстары қамтылған.
А Қ Ш -ты ң Үлттық ғылыми қорының болжауынша ХХІ-ші
ғасырдын басында бүл тенденция все түседі. Егер ғылыми қызметтер,
инженер, техникгерге сүраныс 36%-ке ессе, есептеу техникасындағы
мамандарға 70%-ке, программистерге 70% -ке дейін өспек.
Дүниежүзілік қауымдастықта ақпараттык рынок пайда болып,
оньщ 30% американың ақпараттық корпорациясына жатады.
Ақпараттық бизнес қарқынын үдетуде жэне кызмет көрсету көлемін
үлғайтуда. Егер 80-ші жылдардың басында жетекші ақпараттык,
компаниялардың табысы әдценеше миллион доллардан аспаса, қазіргі
компьютерлік қызметті он миллиардтаған доллар кәлеміңде сатып
отыр.

Бұл деген жалпы әлеуметгік-экономикалық қатынастар жүйесіңде
—ақпараттық катынастардың — К. Маркс дәуіріндегі қоғамдық
катынастардың түрі ретінде тезірек үлғайтып, барынша қарқынды
күш алуда.
Акпараттык каты насты ң ү деуі ө н д ір іст ің дамуы мен
интеллектуалдык қүндылықтарды қарқынды пайдаланумен
түсіңдіріледі. Қүндылықтарға: білім, ақпараттар, ғылыми-техникалық,
жаңалыктар, алгоритмдар, ресурстар жатады. Ақпаратгық катынастар
дерлік барлық әлеуметгік-экономикалық жүйелерге эсер етеді.
Ғалымдардың ойынша, акпарат — коғамдык өндірістің жаңа
кызметтік категориясы ретінде, оның ерекше және маңызды компоненті
болып табылады.
Осыған байланысты ғалымдардың есептеуінше, ақпараттык
өркениеттілік дәуірінде үдайы үлғаймалы өндірістің жаңа типті
калыптасып, кебінесе интеллектуалдык факгорлармен байланысты.
Экономикалык теория ғылымы өндіріс зандары, бөліну мен
түтыну, материалды к игіліктерді ерекш е түсіндіре отырып,
акпаратпен жакындаса түседі. Өндіріс зандары мен ақпараттык
ресурстарды колдануды акпараттық ғылым дейміз. Акпараттанудьщ
негізгі бағыт-бағдары ж аңа халық шаруашылығы сферасын
калыптастырып, карқы нда дамыту, ол дегеніміз ақпараттык
индустрия.
ТМД елдері мен Қазақстан үшін экономиканы ақпараттандыру
—алыс келешектің міндеті. Бүл үшін ТМД елдерінде қосымша көп
каржы қажет етеді. Соған қарамастан Қазақстан Республикасы
рынокқа етудің екінші бағдарламасы ретінде телекоммуникация
жедел дамытып, технологиялық артга қалуды жоймақшы.
Казакстан Республикасы экономиканы ақпараттандыруда
дүниежүзілік қауымдастықта қалыптасқан оң тәжиірбені іске
асырмақшы. Дүниежүзілік экономиканы ақпаратгандыру процесінде
өз орнын төмендегідей корсеткіштермен айқындап алмақ:
—жалпы айналысатын түрғындар санының ішінде ақпараттык
сектормен айналысатындардың болуы;
— шаруашылык сапалары бойынша ақпараттық қызметтерді
бөлуі;
- бүгінде бар акпаратгық технология типтері мен олардың өзара
аракатынасы;
- жалпы үлттык акпарат берілу көлеміндегі прогрессивтік
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ақпаратгық технологияның мөлшері;
—жиынтық коғамдық өнімдегі ақпаратгык өндірістің үлесі.
Мүндай критерилер дүниежүзінде баска елдерде де қабылданған.
Оларды Қазақстан Республикасы экономика акпараттындыру үлітық
бағдарламасының негізгі ретінде алуға болады.
32.5. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ШИЫЗАТТЫҚ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ПРОБЛЕМАЛАРДЫ Ш ЕШ УДІҢ ПЛАНЕТАЛЫҚ МАСШТАБЫ,
Ж ЕРДЕ ТЕПЕ-ТЕҢЦІКГІ САҚТАУ ЖОЛЫ

Э нергия түтынудың қүрлымы мен деңгейін аны қтайты н
экономикалы к өсу бастапқы энергияны ң юарлық түрлерінін
өндірісінің айтарлықтай өсуіне әкеледі. Егер қазір әлемдік энергия
тұтыну 20 млрд. тонн кесілген отын қүрайды, ал XXI ғасырдын
ортасында (болжам бойынша) 30-38 млрд. тонн қүрамақ.
Қайта өндірілетін ресурстар (су энергиясы, жел, күн энергиясы)
мамандардың бағалауы бойынша әлемділік энергия түтынудын '/ 5
қамтамасыз ете алады. XXI ғасырда энергияның көп бөлігі ядролык
отын есебінен қамтамасыз етіледі деп күгілуде.
Бірақ ірі су электр станцияларын салу гидрологиялык режимде
қосады, ал ірі жылу электр станцияларын пайдалану қоршаған
ортаның қатты, суық ж эне газ тәрізді қалдықтар мен ластануына
келеді. Осының бәрі планетаның климатына айтарлықтай эсер етеді.
Қазіргі энергетиканың даму қоршаған ортаға локалды масштабта
да, сондай-ақ ғаламдық масштабта айтарлықтай ж әне көп жақты
эсер етумен байланысты. Әсіресе атом электр станциясының
экологиялық қауіпсіздік проблемасы өткір тұр (мысалы, Чернобыль
АЭС-сының қасіреті).
Бірақ бүл адамзатгың өндірістік қызметінің тек бір жағы. Табиғи
ресурстар қорлары азайуда, сонымен бірге биосфераны ластандырып
және уландырып атмосфераға жылына 115 млн. т. күкірт тотығы,
1 млн. т. қорғасын қосындысы, 100 млн. т. астам азот тотығымен,
500 млн. т. шамасында көміртегі тотығы бөлінуде.
Егерде әлемдік қауымдастықтың өнеркөсібі аз қалдықты жэне
қалдықсыз технологияға көше алса, онда осы бағалы элементгердің
адамға пайдалы өнімдерге айналдыру және биосфераға айтарлықтай
сауыктыру мүмкін еді.
XX ғасы рды ң басы нда академ и к В.И . В ерн адски й ж ер
табиғатында адам қызметі мен болған өзгерістер таяу болашақта
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п ланеталы қ сипат алады деп болж ам айтты . Бүл болжам
ш ындыққа айналды. XX ғасырдың 50-ш і жылдардан бастап
таб и ғатка бойлауда ө н д ір іс тік қ ы зм ет тің ж эн е б асқ а да
нышандардың еселей өсудегі масштабы жағдайында әуе ж эне
cv бассейндерін ойланбастан игеру мен жаппай ластану жүруде.
Бұл ад ам зат қ о ға м ы н ы ң түгел д ей өм ір сү р у ін ің таб и ғи
жағдайының терең бұзылуына әкеледі. Оның өмір сүру ортасының
бүзылуы ш ы нды ққа айналды. М ысал ретінде Арал маңындағы
аудандар болатын.
Арат теңізінің жоғалуы —адамзат тарихындағы масштабының
ауқымдылығымен ж әне тірш ілікті жоятын салдарлы бүрын
б о л м а ғ а н , Е у р а з и я м а т е р и г ін ің О р т а л ы к б ө л іг ін д е
континенталды климатты жүмсартқан, алып су қорының қүрып
кету апаты . Бүл Қ а за к с т а н ж ә н е Т ү р к ім ен с т ан н ы ң кең
те р р и т о р и я л а р ы н ы ң к л и м а т т ы қ ж а ғд ай л а р ы н ғал ам ды қ
озгерістерге әкеледі. Қазір әсіресе белгілі ғалым-экономистін,
сөзі өте маңызды: «Егер, мәдениет ретсіз дамыса ж әне сапалы
гүрде бағытталмаса, онда ол өзінен кейін шөлетті аймаққа
айналдырады»1.
Атмосферада күкіртің тотығы, азот тотығы, көмір қыш кыл
тотығы ж эне басқа да органикалы қ қосындылар жиналуда.
Нәтижесінде «қышқыл жауындар» пайда болып, олар өнеркәсібі
дамыған елдерде 31 млн. га жерге зиян келтірді. Кемір қышқыл
тотығының 2 еселенуі келесі жүз жылдықта «парник эффектісі»
әсерінен ірі климаттык өзгеріс әкелуге қабілетті. Ж ыл сайын 6
млн. га жер шелге айналы п, 11 млн га орман шабылады.
Адамзатта жалғыз бөлінбейтін ауа кеңестігінің барлығы үшін
бір түтас орман массиві, «жеңіл планеталар» қандай континентте
орналасса да бір әлемдік мұхит, бір космос.
Қ орш аған ор тан ы ң қорғау саласы н да халы каралы к
концепциялар мен іс-қимы л бағдарламаларын жасалу көп түрлі
ғылыми, техникалық, өндірістік ж әне басқа да міндеттерді
шешумен байланысты.
О ларды ң арасы нда корғауды ң эк о н о м и к ал ы к аспектісі
шығарылады. Жеке алғанда әлемдік экологиялық проблемаларды
шешуде үлес ретінде ғылыми зерттеу мен «экологиялық бюджет»
Маркс К.. Энгельс Ф. Шығармалар. 32-т; 45-бет.

деп аталатын халыкаралык келісімдер негізінде жасалғанда жэне
әрбір елдің орындау кажеттілігі пайда болады.
ТЕРМ ИНДЕР М ЕН КАТЕГОРИЯЛАР
Ғаламдық проблемалар, қарусыздану, ядролықапат, конверсия,
экологиялык проблема, энергетика жэне ресурстар проблемасы,
ақпаратты қ оркениет проблемасы, акпаратты к әлеуметтікэкономикалық катынастар, информатика индустриясы, азык-түлік
проблемасы кедейлік, жұмыссыздық, аурушаңдық жэне аштык
проблемасы, демографиялык проблемалар, дүниежүзілік мұхит пен
космос проблемасы.
САБАҚТЫҢ ҮЛГІ РЕТІНДЕГІ ЖОСПАРЫ
1. Ғаламдық проблемалардың экономикалык аспектілері жэне
олардың құрылымы.
2. Ядролық апатты болдырмаудың жолдары.
3. Өндірісті дамыту жэне табиғат пен адамға кауіп.
4. Демография жэне азық-түлік проблемалары.
МӘНЖАЗБА М ЕН БАЯНДАМА ТАҚЫРЫПТАРЫ
1. Энергетика ресурстар мен қоршаған орта.
2. Азық-түлік проблемасы жэне биосфера.
3. Жүз жылдык карсаңындағы демография проблемалары.
ӘҢГІМ Е ӨТКІЗУГЕ Ж Э Н Е Ө ЗІН -Ө ЗІ БАҚЫЛАУҒА
АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР
1. Ғаламдық мәселедегі экономикалык аспекгінің мэн-жайы неде?
2. Өндірісхі конверсиялаудың мәні мен салдарын калай тұсінеміз?
3. Қарусыздану глобалдык мәселені шешудің неге кілті дейміз?
4. Ядролық кару мен ядролык АЭС: біреуін жоюды, екіншісін
дамытуды көздейміз. Неге олай?
5. Планетадағы ауа райының озгеруі: бұған ондірістегі адам
қызметі қалай эсер етеді?
6. Адамзат өркениетілігінің жойылмауы үшін дүниежүзілік
қоғамдастық қандай шара колдануы керек?
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