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L ЭКОНОМИКА ДЕГЕН1М13 НЕ?
Американдық экономист, Нобель сыйлығының лауреаты П. Са- 

муэльсонның пікірінше: «Экономика туралы әркім бала кезінен 
біледі», Өйткені, күнделікті ішетін асымыз, киінетін киіміміз, тұра- 
тын ұйіміз, уйірмелерге қатысу, лагерьде демалу - осылардың бар- 
лығы экономикалык кұштерге тәуелді анықталады. Осы кутитерді 
дұрыс ұғыну сіздің ойыңыздағы «Экономика ны не үшін оқу қажет?» 
деген еүраққа жауан береді.



1. РЕСУРСТАРДЫҢ ШЕКТЕУЛ 1Л1ГГ
Адамныц озі қалаған барлык, нэрсеге ие бола алмайтыыын кез- 

келген бала все келе угына бастайды. Мысалы, ci зге кунделікті ата- 
анаңыз 100 тещ е береді, оның 30 теңгесін жол ақысына жүмсайсыз, 
қалганьша ыстық тамақ. ішкіңіз, әлде балмүздақ жегіңіз, кинош барғ- 
ыш,із, бейне гаспаны прокатқа алғыңыз келеді. Осылардыц ішінентек 
біреуін не екеуін ғана таңцау к.ажет болады. Мүндай тандауды тек 
мектеп оқуінысы емес, кез-келген жеке адам, бизнесмен, миллионер, 
эстрада жүлдызы, түтас қоғам да жасайды. Себебі, адамдардың 
қажеттілігі шексіз, ал оны қанағаттандыратын өнім мен қызметгі ен- 
діру үшін қолданылатын заттар -ресурстардыц шегі бар. Осы шекке 
жеткен кезде, одан әрі ештеңе өндіру мүмкін емес. Яі ни, қолымыз- 
дағы бар ресурсты толық найдалана отыра, бір нәрсені аріъіқ өндіру 
үпіін басқа нәрсені өндіруді кемігуіміз қажет.

Қорыга келгенде, адамньпі қажотічіғі, түп>інуы шексіз, ал оны кана- 
ғатгаңдыруга кажсті ресурсгар шекгеулі болады, соңдықтан барлық ко- 
ғамдаіъі бірден-бір мәселе - мумкіндікктердің шектеулілігі мэселесі.

2. ЭКОНОМИКА: ШЕКТЕУЛІЛІКЖӨНЕ ТАНДАУ ТУРА
ЛЫ ғылым

Ресурстардың шектеулілігі жағдайында шексіз кажеггіліктерді 
толық қанағатгандыру мүмкін еместігі өз кезегінде жеке адам, фирма 
және укімет алдына олардың тілектері арасынан тандай білуі жөне 
барынша көи пайда алу ушін унемді пайдалануға уйрену кажетгігін 
қояды. Осыған байланысты, экономикаға мынадай анықгама беруге 
болады : экономика — шектеулі ресурс пен қажеттілікті қанағаттан- 
дыру үшін когам және адамдардың таңцауын, мінез-қүлқын талдай- 
тын, жүйелеп баяіщайтын қогамдық ғылым.

Таңдау қажеттігі әркімнің табысына, түрмыс халіне, несие 
алу мүмкіндігіне байланысты анықталады. Таңцау мәселесі мына жағ- 
даңды бшдіреді:

табыса білуі, түсіне білуі сияқты баска да қасиеітері элеуметгік 
капигалға жатады.

4. НЕГІЗГІЭКОНОМИКАЛЫҚ МӨСЕЛЕЛЕР
Шектелген ресурстар жағдайыіща өндіріс факторларын тиімді 

бөлу қажет, яғни оларды пайдалануда еңтиімді эдістерді табу қажег. 
Ол үпгін эрбір қоғам мынадай міндеггерді шеніуі қажет: 1) НЕ ӨНДІРУ 
ҚАЖЕТ - қандай игіліктерді қаңдай көлемде, қандай сапада өндіру 
қажетгіғі туралы шешім қабылдау; 2) ҚАЛАЙ ӨНДІРУ ҚАЖЕТ - игі- 
ліктерді кандай шекгелген ресурсты паңдалану, оларды қалай қисьш- 
дастыру арқылы, қандай технологияның көмегімен ондіруге болаты-



игіліктерді кімдер, каңдаи көлемде түлынатыны жөшндегі мэселе.
Аталган сүрақтарға жауаи беру тэсші бойынша экономикалық 

жүйелертөрг тинке бөлінеді. Дэстүрлі экономикада не?, қадай?, кім 
үшін? сүрақтарына елдің еалт-доетүрі непзінде жауап беріледі. Әдет- 
те, мүндай жүйелер окшауланған тайгіаларда, елдерде кездеседі жэне 
көбіне ауыл шаруашьшығымен, балык, аң аулаумен шүғылданады. 
Орталықтавдырьілған эміршілдік экономика негізғі экономикалық 
мэселелердің шешімін үкіметтік жоепарлаушы оргаңдар анықтайды. 
Бүл жүйеге мемлекеттік меншік жэне басқару тэн.

Нарықтық экономикада жоғарыдағы сүрақіар іүлынушылар мен 
сатушылардыі {эрекетғеріне, яітііи нарықгағы сүраные нен үхынысқабай- 
ланысіы шешіледі. Бүл жүйе еркін юсіпкершк жүйесі деп тс аталады, жеке 
менигік жөне наңданы барынша аргтыру оның негізгі зиіемештері болып 
табылады. Бүгіңде нарық күнп^рі экономикалық шешівдерді анықтага- 
нымен, «ойын ережелерін» белгілеуде мемлекетгің pari барші сайын пытая 
түеуде. Мүндай жүйе аралас экономика ретінде сипаттадады.

ҚОРЫТА КЕЛГЕНДЕ экономика шекгелген мүмкіндіктержәне 
тандау туралы ғылым. Ресурстардың шектеулілігі ондіріс факторла- 
рын тиімді найдалану мәселесін қояды. Бүл үшін әрбір қоғам не?, 
қалай?, кім үшін? сүрақтарына жауап табуы қажет. Оеы сүрақтарға 
жауап беру өдістері экономикалық жүйе сипатына байланысты бола
ды. Нарықтық экономикада сүраные жөне үсыные арқылы, аз шығын 
жүхмсай отыра көіі табыс алу қамтамасыз етіледі. Сондықтан II - тара- 
уда нарықты басқаратын, реттейтін күштермен таныеамыз,

П. НАРЫҚТЫ БАСҚАРАТЬШ КҮШТЕР
Нарық - Не, Қалай, Кім сүрақтары баға, сүраныс және үсыныс 

арқылы шешілетін, еңдірушілер мен түтынушылар арасындагы эко- 
номикалық қарым-қатынас жүйесі. Нарықтық шаруашылықтың 
негізгі тұлғаларының таңцауьша, шешімдеріне нарықтағы баға эсер 
етеді. Ал баға деңгейі, оныңауытқуы сүраныс жэне үсыныс күштер- 
імен анықталады.

1. СҮРАНЫСҚА НЕ ЭСЕР ЕТЕДІ?
Сүраныс - адамдардыңтауарлар мен қызметтерді сатып алу тілегі 

жэне мүмкіңдігі. Демек, сүраныс эдегге төлем қабілеті бар қажеттілікті 
көрсетеді. Сүранысқа ең алдымен баға эсер етеді: баға төмендеген 
сайын сүраныс оседі және керісінше. Ьаға мен сүраныс кәлемі ара- 
сындағы кері тоуелділік сүраныс заңы деп аталады. Ол графикте сура- 
ныс қисьігы (D-demand) түрінде бейнеледі, Сүраныс келемінің өзге- 
руі сүраныс қисығы бойымн көрсетіледі.



бірдеи болмаиды. Ьгер жай нан мен тәті бөлкеге баға екі есеге артса, 
онда нанның сатылу көлемі бөлкенің сатылу кәлеміне қарағанда аз 
төмендейді. Бұл икемділік үғымы арқылы түсіндіріледі. Сүраныс 
икемділіғі баға өзгерісінің сүраныс көлеміне қаңдай дәрежеде эсер 
ететіндігін көрсетеді. Күнделікті қажет, алмастырылуы қиын тауар- 
ларға сүраныс икемсіз болады. Оған тулынушының лажсыздық жағ- 
дайы да эсер етеді.

Кейбір жағдайларда, сүраныс (өсуі немесе төмеңдеуі) бағаны 
өзгертпесе де өзгеруі мүмкін. Бүл жағдайда сүраныс қисығы солға 
немесе оңға мынадай факторларға (бағалық емес) төуелді жылжиды: 
балама жөне толықтырушы гауарлардың бағасы; қоршаған ортадағы 
өзгерістер; заттың пайдалылығының; табыстыщ соннің, талғамның, 
дағдының, т.б. өзгеруі.

2. ҮСЫНЫС НЕЛІКТЕН ӨЗГЕРЕДІ?
Үсыныс ~ сатушының тауарлардың белгілі бір саньш рынокқа 

саіу үшін шығару тілегі жоне мүмкіңдігі. Баға деңі ейі жоғары болған 
сайьш, саіушы тауарларды көбірек үсынады, баға темен болса, гау- 
арды аз колемде үсынады. Бул усыныс заңымен байланысты. Неліктен 
үсынылатын тауарлардьщ сань] олардың бағасына төуелді? Себебі, 
өндірушілер барынша мол пайда табуға үмтылады, ал жоғары баға 
оларды көбірек ондіруге, сатуға ынталандырады. Үсыныс заңы

графиктік түрде үсыныс қисыгы (S-supply) арқылы көрсегіледі. 
Үсыныс көлеміндегі өзгеріс үсыныс қисығы бойындағы қозғалысгіен 
сипатталады. Үсыныстың озгеруі, яғни үсыныс қисығының солға не
месе оңі а жылуы мынадай бағалық емес факторлардьщ әсерінен бо
лады: ресурс бағасыньщ өзгеруі; технологиядағы озгерістер; салық- 
тыңөзгеруі; басқа тауарлардьщ бағасы; келешекті болжау.

3. ТЕПЕ-ТЕНДІК БАҒАСЫ
Сүраіплс пен үсыныстың қисықтары жеке дара алсақ, нақты сату- 

сатып алудың қандай бағада жүретінін айта алмаймыз. Осы екі күпггі 
біріктірсек, яғни бірі е қараетырсақ, онда нарық белғілешін тепе- 
теңдік бағасы анықталады. Тепе-теңдік багасы сүраныс колемі үсы- 
нысқа нақты тең болатын баға. Демек, тепе-тендік баға сүраныс және 
үсыиыс қисықгарының қиылысқан нүктесінде қалыіттасады.



Сурет. Эканомикальщ ште-тецдік.

Егер сүраныс үсыиыстан артық болса, басқаша айтқаңда қана- 
ғаітаңдырылмаған еүраныс немесе тапшылық орын алса, баға әрдай- 
ым әседі, және оныңөсуі сүраные йен үсыныс бір-біріне теңескенше 
жалғаса береді. Енді керісінше, үсыныс сүраныстан аргық болған 
жағдайдағы молшьшық бағаныңтөмендеуіне океледі жоне оның кемуі 
үсыныс сүраныспен теңескешне жалғаса береді. Сэйкесінше сүраныс 
жэне үсьшыс қисықтары оңға немесе солга ығыеады, осы арқылы 
жаңа тепе-тендік бағасы анықталады.

§4. НАРЫҚ ҚАЛАЙ ҚЫЗМЕТ ЕТЕДІ?
Сүраныс жэне үсыныс аркьтлы нарық экономикасыңда не өндіру 

қажеттігі анықталады. Өндірушілердің мақсаты - паңда табу, олар 
сүраныс бар тауарларды түтынушының қалаган багада, көлемде 
өндіруге, сүраиыс артқан кезде олардың бағасын кәтеріп барынша 
көп гіайда табуға үмтылады. Егер өндірушілер сүранысты ескермей, 
оз қалауларына сай кәлемде, бағада өнім өндірсе, олар үлкен іцыры
нка үшырайды. ГІайданы арггыру үшін әңцірушілер бір тауарды 
өндіруге кететін шығындарды, өзіндік қүңды азайтуга тырысады. Осы 
мақсатта олар жаңа техоиогияларды, техниканы қолданады. Әзіндік 
қүнның азаюы өңдірушілерге нарықтық баға жағдайыңца бірнеше 
есе пайда алуға, ал нарыктық баға төмендеген жағдайда шығынға 
үшырамауына мүмкіңдік береді Осы арқылы қалай өңдіру қажет де
ген мэсеяе шешіледі. Нарықтык бага игіліктерді кімдер пайдаланып, 
кімдер пайдаланбайтынын анықгайды. Осы арқылы шектелген ресур- 
старды тұтынуға шек қою тэсілін үйретеді.
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Экономикалың ілімдер тарихынан
Альфред Маршалл (1842-1924)
Алгаги рет нарың куіитері агылшын экономисі Альфред Мар- 

шаллдың «Экономика гыяымының ңагидалары» еңбегінде та.пданды. 
Оның теориясында экономикалық үдерістер тепе-теңдік багасы 
терминдерінде түсіндіріледі. Маршаллбың экономикалық теорияга 
қосқан тагы бір улесі - оп қысқа және үзақ мерзімді кезеңдерде сү[Х2- 
ныс пен үсыныстың багага әртүрлі эсер einemін көрсетті. Осы екі 
фактордьі өзара салыстыра келе, ола(^ды кайшының екі жүзіне те- 
ңеп, бір-бірінсіз қызмет ете алмайтпындыгын дәлеледі. Маршаллдың 
ізденістері арқылы әйгілі «Маршаллдың кресті» пайда болды.

ҚОРЫТА КЕЛГЕНДЕ иарықгық экономика баға арқылы басқ- 
арылады. Баға сүраныс пен үсыныс ауытқулары нэтижесінде өзгере 
отыра, сатушьллар мен сатып алушыларға ишара жасайды. Сүраныс 
жөне баға ярасындағы байланыс кері твуелділікте, ал үсыныс пен баға 
арасындағы байланыс тура тәуелділікте. Баға өзгерісінің сүранысқа 
эсер ету дәрежесі осы тауарға сүраиьіс икемділіі іие байланысты. 
Сүраныс жэне үсыныс көлемдері бір-біріне тепе-тең болған кезде, 
графикте осы қисықтардың қиылысқан нүктесіңде тепе-теңдік баға- 
сы қалыгггасадьт Сүраныс пен үсыныс, басқагна айтқаңца сатып алу 
жөне сату қатынастары ақша арқьшы жүзеге асады. Сондықтан III 
тарауда ақшаға қатысты маңызды мәселелер қарастырылады.

11L АҚША ӘЛЕМІ
«Ақша» дегенде алдымен сіздің ойыцызға қалтаңыздағы тиын- 

дар жөне қағаз ақшалар түседі. Алайда бүгінгі ақніалардың өзіндік 
пайда болу тарихы бар, оны әрбір экономикалық мсюеп түрліше 
іүсіндіреді. Қалай дегеңде де ақшалар қашанда экономика да ерекше 
маңызды роль атқарады.

§!.АҚША ДЕГЕН НЕ?
Тауар өвдірісінің алғашқы даму, сатысында айырбас ақшаның 

комегінсізжүрген. бЗндірушілердің бір-бірімен байланыстары бірта- 
уарды басқа тауарға айырбастау, яғни бартер арқылы жүзеге асып 
отырған. Сондай-ақ әр түріі халықтарда ақшаның түнғыш формасы 
ретінде ерекше танымал айырбас күраддары қолданды. Мысалы, азық- 
түлік тауарлар (мал, шэй, бидай), аң терілері, қолөнер бүйымдары, 
т.б. болды. Бірақ осы тауарлар ақша форма ретінде кең тарамады, 
ойткені барша территорияларда қызмет ете алмады. Бара-бара ақша- 
ның ролін асыл мсталлдар, алдымен кесек, содан соң монета түрлері- 
нде агқар;іы (алтын, күміс, қола жэне т.б.). Бүгінгі күндерде бізге қағаз 
ақіна танымал, Алғашқы рет қағаз ақша 812 ж. Қытайда паңца болды.



Aji дүние жүзіңде алғашқы банкноталар 1661 ж. Стокгольм қаласын- 
да шығарылған.

Міне осыпай, экономикалык тарихи даму барысында, ақша пай- 
да болды. Экономикалық түрғыда, ацша - жалны эквивалент' ролін 
атқаратын, өтімділігі, ягни «жедел сатылып өткізілу қабілеті» жога- 
ры ерекше гауар.

Экономикада ақшаның ролі мен маңызы оның атқаратын қыз- 
меггерінен көрінеді:

Ақшаныц қүнөлшемі ретіндегі қызметі. Ақша кез-келген заттъщ 
қүнын бізге түсінікті түрде жеткізу үпгін қолданылады. Мысалы, 1 кг 
алма 150 тещ е түрады десек, біз алманың қүнын ақніа арқылы өлшейміз. 
Заттың қүнының ақшалай түрі, оның бағасы болып табылады.

Ақніа - айналыс қүралы қызметін атқарады. Баргерге негізделген 
экономикада сіз өзіңізге қажет тауары бар өңдіруішні табуыңыз қажет 
және сіздід тауарыңыз оган қажетболуы ксрек («Мақта қыз» ергегісін 
есіңізге түсірі ңіз). Ал, акшаны қолданған жағдайда сізөз тауарыңыз- 
ды кез-келген адамга сатьш, өзіңізге қадет тауарды кез-келгеи адам- 
нан сатып аласыз. Демек, ақша - тауар айырбасын жеңілдетуші қүрал.

Ақшаның қорлану (жинау) қуралы (қазына) ретіндегі қызметі 
ақшаның болашақга сатып алу қабілетін сақтаумен байланыстъі. 
Өндірілген тауарды сатып өткізгеннен ксйін ақша эдетте банкте, бо» 
лашақга басқа гауар сатып алу мақсатыіща жинақталады. Бүл мақ- 
сатта сшкім алма жинамайды. Ақіиа аса өтімді болғаңдықтан, ол бай- 
лықіы сақтаудың қолайлы формасы болып табылады. Нарықі ық жүйе 
қазынаның пайда экелетін капигалға айпалуыиа мүмкіндік бсреді, 
негізінен кредиттік жүйесі арқылы.

§2. АҚША ЖҮЙЕСІ
Ақіна жүйесі - бүл өрбір елде тарихи іурде қалыптасқан және 

мемлекеттің заң бойыніпа белгілеген ақша айиалысын үйымдастыру- 
дың формасы.

Ақша айналысы - бүл төлем қүралы мен айналыс қүралы қызмет- 
терін атқаратын ақшаньщ үздіксіз қозғалысы.

Ақша жүйесінің негізгі элемеітггері мыпалар:
- ақша бірлігі мен баға масштабының атаулары;
- ақша белгілерінің түрлері, оларды шығару тэргібі жэне қамта- 

масыз ету сигіаты;
- нақтылы ақша төлемейтін төлем айналымын үйымдастыру;

- үлггык валкланын курсы, огы ішіеп вшіюгасыга айырбастау 'іэріібі 
Елдің ақша жүйесін реттеу жүмысыи, осы жуйенің әртүрлі 

элеметгерін үйлесімге келтірін отыраіъш, қаржы-несие мекемелері



жүргізеді. Қаржы мекемелері ақшаны сақтау, несие беру және жина- 
лған қаржыларды шотесеггтеріне аудару қызметтерін атқарады.

§3. ИНФЛЯЦИЯ ФЕНОМЕНІ
Сіздер мүмкін ата-өжелеріңнен, ересектерден «бүрынгы кезде 

10 сомға кои зат сатып алуга болатып еді. Газды сусын 3 тиын, балм- 
үздақ 5 тиын болатын, ал 1 сомьщ болса мейрамханада тамақтапуга 
болатын» деген әңгімені естіген боларсыздар. Экопомистер бүл жағ- 
дайды «сатып алушылық мүмкіндігі» немесе «ақша қүны» үгымда- 
рымен түсіндіреді. Баға қымбаітаса, онда берілген ақніаға сатып 
алатып за ггардың саны кемиді - ақшаның сатып алу мүмкіндігі азая- 
ды. Ьаға арзаңдаса, ол мүмкіндік артады. Демек, баға өссе, ақіна қүны 
азаяды, ал бага гөмеңдесе, ақша қүны артады.

Ақшаның қүнсыздануы еалдарынан тауарларбағаларыньщ қете- 
рілу і инфляция деп аталады. Инфляцияға қарама-қарсы дефляция ба- 
ғаның жалпы төмендеуі болыптабылады. Бағаның өсуінің бэсеңцеуі 
дезфляция деп аталады.

Инфляцияның пайда бсшуы кобіне ақіна массасыігың аріуы және 
тауарлардың азаюына байланысты. Тауарлартапніы, ал қолдағы ақша 
к ө і і  болған жагдайда сүраныс үсыныстан аргады, бүл бағаның ша
ры қтауына экеледі. Бүл сураныс инфляциясы деп аталады. Өнім 
өндіруге жүмсалатын шығындар қүныныц аріуы да баганыц қымбат- 
тауына соғады. Егер мүнай бағасы күрг қымбаттаса, мүнайды қолда- 
натын фирмалар табысын кемітпеу үшін өз тауарының бағасын коте- 
реді. Нэтижесінде инфляциялық серінпе пайда болады, бағаныц көте- 
рілуі жалақыныңөсуінталап етсе, жалақының өсуі бағаны көтереді. 
Бүл шыгындар инфляциясы деп аталады. Сонымен қатар инфляцияға 
елдегі саяси жағдай да эсеретеді.

Экономистер инфляцияның ашық және басыңқы түрлерін қарас- 
тырады. Басыңқы инфляция бүркеме, жасырын формада жүреді, бага- 
иы мемлекет реттеқді, соңдықтан тауарға сүраныстың өсуінде баға 
көтерілмейді. Басыңқы инфляция өнім сапасыныңтөмендеуі, ассор
тимент қүрылымының өзгеруі, ташнылықтың өсуі, кезекте түрудың 
көбеюі арқылы корінеді.

Инфяляция аінық немесе айқьш формада болын отырғаны баға- 
ның өсуі, үлттық валюта курсыныңтөмепдеуі арқылы көрінеді.

Инфляцияның жылдамдығьни байланысты баяу, секірмелі жэне гипе
ринфляция ажыратылады. Тауар бағасы баяу озгерсе, эдетге жытына 10%-ға 
шіерілсе, мүны баяу инфляі щя депатаңцы. Ал секірмелі инфляция кедцеріңде 
баганьщ осуі жыиына жүаденасып отырады. Гиперинфляция жағдайьпща 
бағаның ̂ кгуі 1000%-дан жоғарылаңцы және ақша аш іалымы бүзьшады.
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ҚОРЫТА КЕЛГЕНДН тауарлар мен қызмеггердің төленімі үшін 
қолданылатын өтімді гауар ақша бола алады. Ақшаның сатыгі алушы- 
:іық қабіітеті бага ауытқуына төуедді өзгеріп гүрады. Инфляцияға еүра- 
ныстың озгеруі және өңдіріс шығыңцарының осуі де себепші болуы 
мүмкіғі. Инфляцияның кэсіпкерлерге (фирма), табысы бекітілген иғщи- 
ввдтерге (отбаеы) жәнс тұтас экономика (мемлекет) тигізетін залалы коп. 
Соңдықтан IV-mi тарауда фирманың қызметету негіздері соз болады.

ІУ.ФИРМА ДЕГЕНІМІЗ НЕ ЖӨНЕОЛ ҚАЛАЙ ҚЫЗМЕТ ЕТҚДІ?
Фирма нарықты экономиканың негізгі экономикалық агенті. Бір 

немесе бірнеше көсіпорынпаы түратын, найда табу үшін тауар мен 
кызмеггер өндіріп шығаруға ресурстарды пайдаланатьш үйымды 
фирма den атайды. Ал кәсіпкеряік қызмет деп барлық шаруашылық 
қызметті емес, тск тоуекелмен, ьнггамен, іскерлікпен, дербес пкпен, 
жауапкершілік және белсеңді іздеумен байланысты шаруашылық 
қызметі саналады.

§ I. ФИРМА ШЫҒЫНДАРЫ
Фирманыц негізгі мақсапл барьлпна жотары - паңда алу, Сонда мол 

пайда алу үшін кэсінкер не істеу керек? Осы сүраққа жауап беру үшін, 
алдымен «шытындар» және «найда» түсінігін аныктау қажет. Фирма- 
ның үсыныс көлеміне эсер ететін баста факгор- оиьщ шығыңдары.

ІПыгындар - өндірістік ресурстарды на йд ала нуды ң ақшалай 
көрінісі, сатын алынған өндіріс факторяарының төлемі. Іс тэжірибе- 
де шығьшдарды түрақты және өзгермелі деп бөледі. Турақты шы- 
гындарга (ҒС) осы мерзімде өндіріс пен о гкізудің колемі мен қүрамы- 
на тәуелсіз шығындар жатады. Өзгермелі шыгындар (VC) осы мерзім- 
де өнімді өндіру мен өткізу мөлшерімен жалпы көлемі тікелей байла
нысты інығын;дар жатады: жалақы, шикізатқа, отында жүмсалатын 
және т.б. шығындар. Жалпы шыгындар (ТС) - гүрақты және өзгер- 
мелі î иыгындары ның сомасы. ТС = FC + VC

ҚОРЫТА КЕЛГЕНДЕ нарықтык экономика баға арқьшы басқ- 
арылады. Баға сүраныс нен үсыныс ауытқулары нэтижесінде озгере 
отыра, сатушылармен сатьш алушыларға ишара жасай;хы. Сүраныс 
және баға арасындағы байланыс кері төуелділікте, ал үсыныс пен баға 
арасындағы байланыс іура тәуелділікте. Баға озгерісініңсүранысқа 
осер ету дорежесі осы тауаріа сүраныс икемділігіне байланысты. 
Сүраныс жэне ұеыныс көлемдері бірьбіріне тепе-тен болған кезде, 
графикге осы қисықтардың қиылысқан нүкгесінде тепе-теңдік бағ'а- 
сы қалыптасады. Сүраныс ней үсыныс, баскаша айтқаңда сатып алу 
және саіу қатынастары ақша аркылы жүзеге асады. Сондықтан III 
тарауда ақиіаі а қатысты маңызды мәселелер карастырылады.



«Ақша» дегенде алдымен сіздің ойыңызға қалгаңыздағы тиын- 
дар және қағаз ақпіалар іуседі. Алайда бүгінгі ақшалардың өзіндік 
пайда болу тарихы бар, оны әрбір әкономикалық мектеп түрлішс 
гүсіндіреді. Қалай дегенде де ақшалар қашаңда экономикада ерекше 
маңызды роль атқарады.

§1 .АҚША ДЕГЕН НЕ?
Тауар өңдірісініц алғаінқы даму сатысында айырбас ақшаның 

көмегінсіз жүрген. Өңдірупгілердің бір-бірімен байланыетары бір тау- 
арды басқа тауарға айырбасгау, яғни бартер арқьшы жүзеге асып отыр- 
ган. Сондай-ақ ор іүріі халықтарда ақшаныңгүнғыш формасы ретін- 
де ерекіне танымал айырбас қүралдары қодцанды. Мысалы, азық-түлік 
тауарлар (мал, шэй, бидай), аң теріпері, қолонербүйымдары, т.б. бол
ды, Бірақ осытауардарақша форма ретіңде кеңтарамады, ойткені бар- 
ша территорияларда қызмет ете алмады. Бара-бара ақшаның рөлін асыл 
металлдар, алдымен кесек, содан соң монета түрлерінде атқарды (ал
тын, күміс, қола жэне т.б.). Бүгінгі күңдерде бізге қағаз ақша танымал. 
Алғаіиқы рет қағаз ақша 8 і 2 ж. Қытакда пайда болды. Ал дүние жүзівде 
алғашқы банкноталар 1661 ж. Стокгольм қаласында шығарылған.

Міне осьйіай, экономикалық тарихи даму барысында, ақша пай
да болды. Экономиками,іқ түрғыда, ацша - жалпы эквивалент ролін 
атқаратын, өтімділігі, яғни «жедел сатылып откізілу кабілеті» жоға- 
ры ерекше тауар.

Экономикада ақшаның ролі мен маңызы оныц атқаратын қыз- 
меттерінен көрінеді:

Ақніаның қүнәлніемі ретіңцегі қызметі. Ақша кез-келген запың 
қүнын бізге түсінікті түрде жегкізу үндн қолданылады, Мысалы, 1 кг 
алма 150 тсңге түрады десек, біз алманың қүнын ақша арқылы елшейміз. 
Заттың қүнының ақшалай түрі, оның бағасы болып габылады.

Ақша - айналыс қүралы қызметін атқарады. Баргерге негізделген 
экономикада сіз озіңізге қажеттауары барөндіруигіні табуыңыз қажет 
және сіздіңтауарыңыз оган қажетболуы керек («Мақта кыз» ертегісін 
есіңізге түсіріңіз). Ал, ақшаны қолданған жағдайда сіз ез тауарыңыз- 
ды кез-келгенадамға сатып, өзіңізге қадеттауарды кез-келген адам- 
нан сатып аласыз. Демек, ақиіа - тауар айырбасын жеңілдетуші қүрал.

Ақшаның қорлану (жинау) куралы (казына) ретіндегі қызметі 
ақшаның болашақта сатып алу қабілетін сақтаумен байланысты. 
Өндірілген тауарды сатьш откізгеннен кейін ақша эдетте банкте, бо- 
лаиіакта басқа тауар сатып алу мақсатыңда жинақталады. Бүл мақ- 
сатта енікім алма жинамайды. Ақша аса әтімді болғаңдықтан, ол бай-



лықты сактаудың қолайлы формасы болып табылады. Нарықгық жүйс 
қазынаның найда экелетін капиталға айналуына мүмкіндік береді, 
негізінен кредиттік жуйссі арқылы.

§2. АКША ЖҮЙЕСІ
Ақша жүйееі - бүл әрбір елде тарихи түрде қалыігшсқан және 

мемлекеттің заң бойынша белгілеген ақша айналысын үйымдаетыру- 
дың (}юрмасы.

Ақша айналысы - бүл төлем қүралы мен айналыс күралы қызмет- 
терін атқаратын ақшаның үздіксіз қозғалысы.

Ақша жүйесінің негізгі элементтері мыналар:
- ақша бірлігі мен баға мае штаб ының атаулары;
- ақша белгілерінің гүрлері, оларды шығару тэріібі жэне қамта- 

масыз ету сипаты;
- нақтылы ақша төлемейтін толем айналымын үйымдаетыру;

- үлттық валютаньщ курсы, оны mere л вал юта eu на айырбас- 
таутэртібі,

Елдің ақша жүйесін реттеу жүмысын, осы жүйенің өртүрлі эле- 
меттерін үйлесімге келтіріп отыратыи, қаржы-несие мекемелері 
жүргізеді. Қаржы мекемелері ақшаны сақгау, несие беру жоне жина- 
лған қаржыларды шотесептеріне аудару қызмеггерін атқарады.

§3. ИНФЛЯЦИЯ ФЕНОМЕНІ
Сіздер мүмкін ата-әжелсріңнен, ересектерден «бүрынғы кезде 

10 сомға көн зат сатын алуға болатын еді. Газды сусын 3 тиын, балм- 
үздақ 5 тиын болатын, ал 1 сомың болса мейрамханада тамақтануға 
болатын» деген өңгімені есііген боларсыздар. Экономистер бүл жағ- 
дайдғ>і «сатып алушыльіқ мүмкіндігі» немесе «ақша қуны» үгымда
ры мен түсіндіреді. Баға қымбап'аса, онда берілген ақшаға сатып 
алатын запардың саны кемиді - ақшаның сатыгі алу мүмкіндігі азая- 
ды. Баға арзандаса, ол мүмкіндік аргады. Демек, баға оссе, ақии қүны 
азаяды, ал баға төмендссе, ақша қүны аріады.

Ақшаның қүнсыздануы салдарынан тауарларбағаларының қоіе- 
рілуі инфляция деп аталады. Инфляцияға қарама-қарсы дефляция ба- 
ғаның жалпы төмендеуі болып табылады. Бағаның өсуінің бэсеңідеуі 
дезфляңия ден аталады.

Инфляциянын пайда болуы кобіне ақша массасының аріуы және 
raya рчарды ң а за юына байланысты. Тауартаргашш.і, ал қолдағы ақша 
когі болған жағдайда сүраныс үсыныстан аріады, бүл бағаның ша- 
рықтауына экеледі. Бүл сүраныс инфляциясы деп агалады. Өнім 
өңдіруге жүмсалатын шығындар қүнының аріуы да бағаның қымбат- 
тауілна соғады. Егер мүнай бағасы күрг қымбатгаса, мүнайды қолда-
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натын фирмалар табысын ксмітпеу үшін өз тауарьшың бағасын көте- 
реді. Нэтижееінде инфляциялық серііше пайда болады, бағаныц коте- 
рілуі жалақыньщ өсуін талап егсе, жалақыныц өсуі бағаны көтереді. 
Ьүл шыгындар инфляцияеы деп аталады. Сонымен қатар инфляцияға 
елдегі саяси жағдай да эсер етеді.

Экономистер инфляцияның ашық және басыңқы түрдерін қарас- 
тырады. Б асы ң қ ы  инфляция бүркеме, жасырын формада жүреді, бара
ны мемлекет реттейді, сондықтан тауарға сүраныстың өсуіаде баға 
көтерілмейді. Басыңқы инфляция өнім сапасыныц төмсңдеуі, ассор
тимент қүрылымының өзгеруі, тапніылықтың осуі, кезекте түрудың 
көбеюі арқылы көрінеді.

Инфяляция ашық немесе айқьш формада болып отырғаны баға- 
ның өсуі, ұлттық валюта курсының төмендеуі арқылы көрінеді.

Инфляцияның жылдамдығьша байланысіы баяу, секірмелі және 
гітеринфляция ажыратылады. Тауар бағасы баяу озгерсе, эдетге жыль- 
ша 10% -га көтерілсе, мүны баяу инфляция денатайды. Ал секірмелі 
инфляция кездерінде бағаньщ өсуі жьшына жүзден асын огырады. 
Гиперинфляция жағдайында бағаның өсуі 1000%-дан жоғарьиіайды 
және ақша айналымы бүзылады.

ҚОРЫТАгКЕЛГННДЕ гауарлар мен қызмеітердің тәленімі үпгін 
қолданылатын өтімді тауар ақша бола алады, Ақшаныц сатып алу- 
шылық қабілеті баға ауытқуына төуелді өзгеріп түрады. Инфляцияға 
сүраныстың озгеруі және өндіріс шығындарының өсуі де себепші 
болуы мүмкін. Инфляцияның кзсіпкерлерге (фирма), габысы бекітіл- 
ген иіщивидтерге (отбасы) және түгас экономика (мемлекет) тшізетін 
залалы коп. Соңдықтан IV-uii тарауда фирманыц қызмет ету неғіздері 
сөз болады.

IV. ФИРМА ДЕГЕН1М13 НЕ ЖЭНЕ ОЛ ҚАЛАЙ ҚЫЗМЕТ 
ЕТЕДІ?

Фирма нарықты экономиканыц негізгі экономикалық агенті. Бір 
немесе бірнеше көсіпорыннан түратын, пайда табу үшін тауар мен 
қызметтер өндіріп шығаруға ресурстарды пайдаланатын үйымды 
фирма den атаиды. Ал кәсіпкеряік қызмет деп барлық шаруашылық 
қызметті емес, тек тоуекелмен, ьштамен, іскерлікпен, дербес гікпен, 
жауапкершілік және белсенді іздеумен байланысты шаруашылық 
қызметі саналады.

§1. ФИРМА ШЫҒЫНДА РЫ
Фирманыц негізгі мақсаты барышна жоғары - пайда алу. Соңца мол 

иаңца агіу үшін кэсіпкер не істеу керек? Осы сүракка жауап беру үішн, 
алдымен «шьгғьищар» және «найда» түсінігін анықгау кажет. Фирма-



ныц үсыныс көлеміне өсер ететін басты факіор - оньщ шығыңдары.
ІПыгындар - өндірістік ресурстарды пайдаланудың ақшалай 

көрінісі, сатьш алынған өңдіріс факторларының төлемі. Іс тэжірибе- 
де шығыдцарды түрақты және өзгермелі деп боледі. Түрақты шы- 
әындарга (ҒС) осы мерзімде ондіріс пен өткізудің көлемі мен қүрамы- 
на тәуелсіз шыгындар жатады. Өзгермелішыгындар(уС) осы мерзім- 
де өнімді өндіру мен өткізу мөлшерімен жалпы көлемі тікелей байла- 
нысты шыгындар жатады: жалақы, шикізатқа, отында жүмсалатын 
жэне т.б. шыгындар. Жалпы шыгындар (ТС) - түрақты жәпе өзгер- 
мелі шығындарының сомасы. ТС -  FC + VC

Кәсіпкер үшін бірлігін шығаруга үшін жүмсалган шыгындар, яғни 
оргаша шыгындар туралы ақнарат оте маңызды. Егер бага орташа 
шығыіщарға тең, болса, фирма пайда алмайды. Егер баға оргаша 
шыгындардан жогары болса, фирма бага мен шыгындар арасыцдағы 
айырма мөлшеріғіде пайда габалады.

Орташа шыгындар (АТС = ТС/ Q.) - бүл шығарылган енімнің 
бірлігіне жүмсалатын жалпы жығындар. Орташа түрацты шыгын
дар: AFC = FC/ Q. Орташа өзгермелі шгындар: A VC = VC/Q

Фирма шыгаруга мүмкіндігі барөнімнің максималдылыгын анық- 
тау мақсатында шекгі шыгындар есеітгеледі. Шекті шыгындар {MC)
- бүл өнімнің қосымша бірлігін оңдіру үшін қажет қосымша шыгын
дар: MC = АТС/ A Q.

§2. ФИРМА ПАЙДАСЫ
Фирманың негізгі мақсаты пайда алу болып табылады деп айтып 

кеітік. ] Таңца алдымен тауардың нарықтық саіу бағаеы мен оны өңціру 
үінін жүмсалган шыгыддардың айырмасы деп қарауға болады. Фир
ма пайдасы бірқатар қызмеітерді атқарады. Олардың негізгілері:

• бөліп тарату - орыыдауға арналған бағдарлама мен стратегия- 
ларды қаржылаңцыру максатымен ақшалай қаражат қорларыңкүру, 
капиталдыц оптималдық қүрылымьш қолдау, банкротқа үшырьш

— ►
Q, «WJM конеиі
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қаульш тәмендету; • ыиталаңцыру - өңдіріс шығыңдарын төмен- 
дету,инновация мен техникалық жаңалықтар еңгізу.

Пайданың мынадай түрлері бар:
• бухгалтерлік пайда - сыртқы шығыцдарды, яғни жекізуш- 

ілерге ресурстар үшін төлем жасаған соң, жалпы ақша түсімінен
қалған табыстың белшегі;
• экономикалық (таза) найда - фирманың жалпы табысынан 

барлық шығындарды (сыргқы, ішкі) алып тастағаннан соң қалғаны;
• баланстық пайда - өнімді өткізуден түскен түсім мен матери- 

алдық шыгындар, амортизация жэне жалақы сомасының айырмасы. 
Кейде баланстық пайда жалпы пайда деп атайды.

§3. БӘСЕКЕЛЕСТІК ДЕГЕШМІЗ НЕ?
Тауар ондірушілер пайданы мол алу үшін, шаруашылық 

жүргізудің қолайлы жағдайына ие болу үшін, салада үнамды нәтиже- 
ге жету үшін, бір-бірімеи куреседі. Осы курес бәсеке деп аталады. 
Бәсеке әртүряі формада жөне ор түрлі жолдармен іске асырылады,

Багальщ бәсеке тауарлар мен қызметтерді бәсекелеетің бағасьь 
на қарағанда томен бағамен сатуға, ал баәальщ емес бәсеке техника- 
лық аргықшьшықтар арқьшы жоғары сапалы жэне сенімді тауарлар- 
ды еаіуға неггзделедк

Нарықтық қаіъінастардың қатысушыларының озара қалай бэсе- 
келесуіне байланысты бэсеке нарығы жетілген және жетілмеген деп 
бөлінеді.

Жеке фирма өз өнімін өткізуде іс жузінде нарықтағы айырбас 
жағдайларына еиіқаңдай эсер ете алмаса, онда бүл - бәсекелік қабі- 
леттің ең жоғарғы дэрежесі болып табылатын жетілген бәсеке деп 
аталады. Оған мынадай шартгар тән:

• жеке фирманың өңдіріс мөлшері елеулі болмайды жэне ол фир
ма сататын тауардың бағасына эсер егпейді;

• ондірушілер біргекті тауарларды сатады;
• сатып алушылар баға туралы толық ақпарагқа ие болады;
• сатушылар өзара баға туралы келісім жасаспайды және әре- 

кеттерін бір-бірімен келіспей жүргізеді;
• өндіруші фирмалардың салаға кіруі мен шығуына ешқандай 

кедергі жоқ.
Жоғарыдағы шарггардың кем дегенде біреуі орындалмайтын 

болса, бәсеке
жетілмеген деп саналады. Негізінен, жетілген бэсеке таза түрде 

болмаңды. Жегілмеген бәсеке үш типке болінеді: моноіюлиялық бэсе
ке, олигополия, таза монополия.
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іаза монополия нарықта оір ғана сатушы оолған кезде пайда 
болады. Олигополия жағдайыңда бірнеше ірі фирмалар өнім өңдіру 
мен сатудын басым бөлігін монополиялап алады, бір-бірімен бағадық 
емес бәсекеде болады. Монополиялъщ бәсеке кезінде сатушылар мен 
сатып алушылардың саны -бірнеше, бірақ онімнің дифференциация- 
сы болады, яғни өнімді ұсыну оны бэсекелестің үқсас тауарларынан 
ерекшелейді. Өнімді ерекшелейтін қасиеттер: онімнің жоғары сапа- 
сы, эдемі орамы, жоғары деңгейдегі сервис және т.б.

ҚОРЫТА КЕЛГЕНДЕ фирма іиығындарын мейлінше азайтуға, 
пайданы барынша артыруға үмтылады. Осы ретте фирмалар арасын- 
да өзара бэсекелестік орьш алады. Бірақ шығындарды азайту қысқа 
және үзак мерзімді кезеңдерде ерекшеленеді. Қысқа мерзімде фирма 
озгермелі шығыидар, соның ішіңде жалақы есебінен пайда алуға ты- 
рысады. Сондықтан V-ші тарауда отбасының табыстары, табыс 
көздері және шығыстарыментанысасыздар.

V. ОТБАСЫНЬЩ ТАБЫСТАРЫ ЖӘНЕ АҚШАЛАЙ ШЫҒЫ- 
СТАРЫ

Адамдардың басым бөліғі, соның ішінде сіздер мен біздер отба- 
сыныңмүшесіміз. Бүгінде отбасы немесе үй шаруашылығы эконом«- 
калық теорияда ресурстарды түлынатын, кажеттілігін қанағатгандьз- 
ру үшін онім өндіретін, шығындар жүмсайтын ерекше «уйым» ретш- 
де қарастырьшады. Ал отбасының экономикалық тандау жасауыңда 
оның табысы елеулі эсер етеді.

§1. ОТБАСЫ ТАБЫСЫ
Әрбір отбасы немесе оныц мүшелері өмір сүру үшін тауарларды 

сатып алуға ақшалай толемдер жасайды. Азық-түлік, киім-кешек, 
түрмыстық қүрал/щр мен әргүрлі қызметғерді сатып алады, ол үшін 
белгілі біртабыс болуы қажет екені белгілі. Габб/сдегеніміз адамдар- 
дың белгілі бір уақыт аралығында алатын ақшалай кірістерінің жи- 
ынтығы. Табыс ақшалардың ағынын сипаттайды жәие қоғам мүше- 
лерінің эл-ауқатының маңызды көрсеткіші болып табылады. Өйткені 
табыс адамдардың материалдық және рухани қүлдылықтарды пай- 
далану мүмкіншіліктерін анықтақды. Табыстар отбасы бюджетіне екі 
түрде - наіуралды және ақшалай түсуі мүмкін. Мысалы, саяжайдан 
немесе ауыдцық жерлердегі бау-бақшадан алынған жемістер мен . 
көконістер натуралды түрдегі табыс болса, оны рынокта сату ақша- 
лай табысты экеледі. Табыстардың мөлшеріне ақшалай гүсімдердің 
молшері ғана емес, сонымен қатар рынокгағы бағалардың озгеруі, 
рынокгың тауарлар мен қызметтерге толығуы осер етеді.



§2. ТА БЫ СТ ЬЩ НЕГІЗГІКӨЗДЕРІ
Халыктың, отбасынын жене жеке адамдардың алатын табыста- 

рғ,і келееідей кәздерден алынады:
• еңбек ету; еңбек етуге қабілеті бар отбасы мүшелері жалакы 

түрінде табыс алады;
• жеке меншік объектілері; оларды сату немесе жалга беру арк- 

ылы табыс 
альшады. Мысаты, жеке меншікгегі потсрді белгілі бір мсрзімге ж ал га 
беру;

• жеке кэсіпкерлік қызмет; Қазақсганда жеке кәсіпкерлікнен ай- 
налысуга барлық адамдарга (мемлекетпк қызметкерлерден басқа) 
рүқсатетіш ен. Сауда жасау, жолаушылартасымалдау, қүрылыс жэне 
т,б. пайда табу мақсатындағы қызметтерхалық табыстарыныңелеулі 
бөлігін қүрайды;

• • зейнетақы төлемдері; зейнет жасыіщағы адамчар зейнетақы 
түрінде отбасы 
іабысының бір болігін қү_райды. Қазақстандаі ы экономикалық дағ- 
дарыс кезінде зейнегақы төлемдері отбасының негізгі табыс козіне 
(эсіресе ауыл түрі ындары үшін) айналғаны белгілі;

• шәкіргақы төлемдері; жоғарғы оқу орындарында мемлекет 
қаржысымен оқитын білімгерлердің табысьш шәкіргақы қүрайды. 
Соңгы жылдары бүл табыстың көрсеткіші екі есеге өскен;

• мемлекет тарапынан берілетін жөрдем ақы; мүпдай толемдер 
коп балалы отбасьшарға, жүмыссыздарға, мүгедектерге жасалады;

• әртүрлі лотереялық үгыстар, сыйлықгар, мүра ретінде алына- 
тын мүліктер мён күкықтар.

§3. ОТБАСЫНЬЩ ШЫ ҒЫСТ АРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ӨЗГЕ- 
РУ ЗАНДЫЛ ЫҚТАРЫ

Отбасы Ж’>не оның мүшелері оздерінің ақшапай табыстарыпыц 
мөлшеріңце шыгыстар жасайды. Жалпы алғанда отбасыныц шығыс-

%
тары алғашқы қажетті: азық-түлік, киім, білім, демалыс, денсаулық 
сақтаудан бастап, отбасының жақсы омір сүруі үшін маңызды, бірақ 
оларсыз да емір сүруіе болатын жиһаз, көлік, асыл бүйымдар мен 
эшекейлержэне т.б. коптеген тауарлар мен қызметтерге жүмсалады. 
Сонымен қатаралгашқы - екінші ретті қажеттіліктер, сапалы- сапа- 
сыз тауарлар деп болу жәнс оларға жүмсалатын шығыстардың 
мөлшерін аныкіау ауқатты немесе кедей отбасында эріүрлі болаты- 
нын ескерген жон. Кедей отбасы үшін пайдалылығы өте жоғары, коп 
піыгыетарды қажет ететін тауарлар, бай отбасы үшін олар күнделікі і 
қолданыстағы затқа айналуы мүмкін.

IN



Отбасының шыіъістарын амықтауда келесідей көрсеткіштерді 
қолданады:

• ақшалай іпыгыс (жан басына шаққандағъд ақшалай шығыс);
• гүлыну шығыстары (түлыну тауарлары мен қызметтеріне 

жүмсалған шығыстар);
• a зық- түлікке ж үмсалған шығыстардың үлесі.
Отбасы шығыстарының мөлшері ғана емес, оның қаншалықты 

тиімді жүмсалғаны да маңызды. Сондықтан оларды тиімді жүмсауға 
мүмкііідік беретін білімдерді, ақпаратгарды сатьш алуға да шығыс- 
гар қажет. Басқаша айтқанда, тауарды сатып алу үшін, сол гауар ту
ралы ақгіарат беретін қызмет көрсетулерді сатып аламыз. Бүл қазіргі 
ақпараттық қоғамда омір сүрін жатқан отбасылардың шығыстары- 
иың елеулі бөліғін қүрайды. Экономикалык қолданыста мүңдай шы- 
f ыстарды «трансакциялық» деп атайды.

§4. ТАБЫСТАРДЫҢ ТЕҢСІЗДІГІЖӘНЕ ОНЫҢ САЛДАРЫ
Отбасының байлығы меп өл-ауқаты табыстың мөлшеріне тығыз 

байланысты. 'Габыс пен байлықтыңарасында тура (табыс деңгейі бай- 
лықтьщ мөлціерін анықтайды) жонс кері (байлық көп болган сайьш, 
одан алынатын табыс та жоғары) байланыс бар.

Қоғам мүшелері арасындағы табыетардың теңсіздігі өргүрлі 
факторлардыц әсерінен қалыптасады. Олардың ішінде: қабілеттердің 
(дене жэне и me j і л е ктуалды қ ) оргүрлі болуы, білім және біліктілік 
децгейлеріндегі езгешеліктер, ецбскқорлык пен қүлшыныс, отбасы
нын мэргебесі, көлемі және шыққан тегі, эргүрлі меншіктерді иеле- 
ідуі және т.б. Сонымен қатар табыстыц теңсіздігін іуындататын бүл 
факторларды жалпы түрде адамдардың іс-эрекетіне тэуелді жөне тәу- 
елсіз дсп белуге болады. Өз табысын арггыру үшіи адамдардың 
қүлшыныстары мен еңбекқорлығы жеткіліксіз, өйткені қоғамда 
өргүрлі кедергілер мен заңсыз әрекегтер табыстардың әділегсіз 
болінуіне жағдай жасайды. Сондықтан мемлекет білім берудің, ден- 
саулық сақтаудың жүйесін дамытады, қүқықтарды қорғайгьш заң- 
дарды қабылдайды, үлтына, жасы мен жынысына қарамастан жал- 
пыға бірдсй өмір сүру жағдайларын қалыіггастырады.

Нақты табыстардың әргүрді болуы нөтижесіңде қажеттілікгер 
өртүрлі деңгейде канағаттандырылады жоне табысы те мен, орта, 
жоғары о гбасылар пайда болады. Элемде даму деңгейлеріне қарама
ета il кез-келген елде бай мен кедей топтар омір сүреді. Табыс 
теңсіздігінің саддары ретінде жіктелуі өскен қогамда әлеуметтік 
күйзеліс немесе дағдарыс пен түрақсыздық белгілері пайда болады. 
Кедейшілік сияқты өткір әлеуметтік мөселелер орын алады. Сол ce-



беітгі мемлекеттің ұлттық табысты қайта бөлу қызметінің маңызы 
жоғары.

ҚОРЫТА КЕЛГЕНДЕ отбасы орІ өңдіруші, орі түтынушы ре- 
тінде экономика елеулі роль атқарады. Түтыну өндіріске серпін бе- 
ретіні сөзсіз, ал толем қабілеті бар сүраныс отбасы табысының дең- 
гейіне тәуелді. Огбасы табыстарындағы теңсіздіктің коптеген сал- 
дарлары бар. VI-иіы тарауда сіздер мемлекеттің экономикадағы роль 
мен ганысасыздар.

VI. МЕМЛЕКЕТТЩ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МЩДЕТТЕРІ
Мемлекет рынокгағы фирмалардың пайда табуға бағыгталған іс- 

әрекеттерінің теріс жақтарын болдырмау шараларьш үйымдастыра- 
ды, соңдай-ақ оларды бақылайды. Яғни, ауқатгы жэне кедей халық 
тошарының араларыидағы элеуметіік, экономикалық, саяси алшақ- 
тықты төмендетуге, үлттық қауіпсіздікгі саісғауға, экологиялық мэ- 
селелерді шешуге, үкіметке деген сенімді жоғарьиіатуға қызмет етеді. 
Басқаша айтқанда, мемлекет қоғам топтары арасындағы мүдцелер 
үйлесімділігін қамтамасыз ететтн, ойын ережесін бекітуші жэне қада- 
ғалаушы міндетін атқарады. Әлеуметтік бағдарланған рьшокгық эко- 
номикада іс-эрекегтердің еркіидігін тәргіпке келтіру мен реттеу эле- 
уметтік үйлесімділік пен түрақтт>шыққа жетуте бағытталған. Сондық- 
тан, дамыған елдер экономикалық саясатты жүзеге асыру барысында 
рыноктық механизмнің теріс салдарын (жүмыссыздық, кедейшілік, 
инфляция) жоюға бағытталған бағдарламаларды жиі қолданады.

§ 1. МЕМЛЕКЕТТПС БЮДЖЕТ
Мемлекепік қаржьшардың негізін мемлекеттік бюджет күрай- 

ды. Бюджетгік жүйе өте күрделі механизм. Ол сол елдің ерекшеліі ін, 
оның әлеуметтік-экономикалық күрьшысып, мемлекетгік қүрьшымыи 
білдіреді.

Мемлекеттік бюджет үкімет қолыңдағы ақшалай қаражаттардыц 
орталықтаңдьфылған қоры. Әдетте ол Î жылға жасалады. Бюджетте 
жинақталған ақшалалай каржыларды мемлекет озіне жүісгелген кыз- 
меттерді: мемлекетті басқаруды, үлтгық қәуіпеіздік гіен қорғанысты 
қамтамасыз етуді, әлеуметтік жордем ақы беруді, білім мен ғылымды 
дамытуды жүзеге асыруға жүмсайды. Сонымен катар, бюджет эконо- 
миканы мемлекеттік ретгеудің, үлттық шаруашьшыққа ықпал етудің, 
дағдарысқа қарсы шараларды жүзеге асырудың аса күиггі қүралы 
болып табылады.

Мемлекеттік бюджет екі қызмет атқарады: каржыларды болу 
және бақылау. Бюджетке жинақталған қаржыларды мемлекет болу 
қызметі арқылы әргүрлі мақсаттарға пайдаланады. Ал бақылау қыз~



меті экономиканыц әргүрлі салаларыңдағы ақшалай ресурстардыц 
қалынтасуын, жинакталуын жэне оларды тиімді пайдалануын жүзегс 
асырады.

Кез-келген мемлекегтің бюджеті ақшалай табыстар мсн шығыс- 
гарданіүрады. Өзінің қүрылғлмы жагыііан бюджеттііі шығысы мына
дай болімдерден түрады: мемлекетгі басқару шығыстары, оскери 
шығыстар, ііикі жоне сыргқы қауіпсіздік шығысгары, элеуметтік-эко- 
номикалық мақсаттағьі шығыстар, мемлекеттік косінорындарды 
қаржьшандыру шығыстары, ауыл шарушылығын дамыту інығыста- 
ры, сыргқы экономикалық қызметтердің шығыстары.

Мемлекеттік бюджеттің габыстары орталық және жергілікгі 
органдар жинайтын салықтардан, кеден бажынан, мемлексттік қарыз- 
дардаи, шетелдік трансферггік төлемдерден, жекеніелендіруден және 
мемлекеттік мүліктерді жалға беруден жинақталады. Мемлекегтік 
бюджет табысыігың негізгі болігі салықгардан қүралады.

§2. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ
Экономикалық осу дегепіміз- қоғамдық оңдірістің осуі жәие са

па лы гүрде жетілдірілуі. Экономикалық осу белгілі бір уақьп4 аралъь 
ғындағы үлітық экономиканың дамуын сипаттаңды.

Экономикалық даму оң жоне теріс экономикалык нәтижеде бо
луы мүмкін. Ал, экономикалық осу экономикалық дамудың оң нөти- 
жесі болып табылады.

Ол екі гэсілмен шешілуі мүмкін:
1.Өндірістік мүмкіншіліктерді арітыру (жаңа ресурстарды, 

өңдіріс процесінде жаңа мүмкіғшшгіктерді қолдану).
2. Қолда бар өндірістік мүмкіншіліктерді тиімді паңдалану және 

қоғамдық қажеттіліктерді жетілдіру (темекі шегуге, нашоқорлыққа 
қарсы күрес, спорп ген п іүғьи ідану, мэдеі шетті дамыту).

Қазіргі экономикалық осуге тэн белгілер: жан басына шаққан- 
дағы табыс оседі, білім деңғейі жоғарылайды, аграрлық сектордың 
үлесі азаяды, урбанизация процесі жеделдейді, экспоргтыц үлесі ар- 
тады, жинақтың үлесі өседі, экономика мен элеуметтік-саяси даму 
арасында тығыз байланыс орнайды.

Айта кету керек, экономикалық осудің қарқыны мен экономика
лык осу сапасының жоғарылауы арасында белгілі бір алшақтық бола
ды. Өсудіц жоғары қарқыны өсу сапасының томендеуі арқылы да 
болуы мүмкін.

Мысалы, жүмыс күнінің үзаруы немесе еңбек ишенсивтілігінің 
осуі оз кезегінде окономикалық осу сапасына кері әсеретеді, яғни бос 
уақыіты азайтады. Керісінше, томен жоне те pic экономикалык осу
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мен қатар жүруі мүмкін. Сондықтанда, экопомистердің ойынша оеу 
аса жоғары қарқынды (9-10%) болса да, темен (2-3%) болса да, эконо
микалык өсудіңтүрақты қарқыны болу керек.

Экономикалык осу өңдіріс көлемі мен сүраныс мөлшері оскен 
экономикалық жағдайды сииаттайды жоне қүлдьфауға карсы түра- 
ды. Сонымен катар, ол экономикалық саясаттыц басты мақсаты болын 
табылады жэне экономиканын гөмен-жоғары ауытқуын жоя алмағап- 
ның өзіңде, оны азайтуға бағытталады.

Экономикалық орлеу әдетге жалпы үлттық онімнің осуімен (пай- 
ызбен есептеледі) есешеледі. Бүл өлшем онімнін мазмүнына жоне 
статистикалық ақпараттыц сапасына байланысты болады.
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6. П РАКТИКАЛ ЫҚ БӨЛ1М
І-тарау һденіе сурақтары:
1. Экономика - бүл адамдардың іщксіз қажетгіліктерін қанагат- 

тандыру барысында шектеулі ресурстарды рационалды болу мәселе- 
лерін зертгейтін ғылым. Сіздің ойыңызша, экономиканың алдыңда 
түрған осы мәеелені калай шешуге болады?

2. Экономика, шаруашылық, рынок үғымдарынозара байланыс- 
тыратын қандай процестер?

3. Аралас экономиканыңбелгілері мен мемлекетгіңқызмеперін 
атаңыз.

Қайталау сұрақтары:
1. Экономикалык ресу ретарга нелер жатады?
2.Өндіріс факторлары дегеніміз не?
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3. Экономикалык жүйенің басты міңдеті неде?
Жаттъиулар:
1.Шағыи аралда бес адам гүрады екен деп жорамалдайық. Олар 

банан жене жүмыртқа жинаумен айналысады. Күніне олардың ірқай- 
сысы 20 банан жэне 10 жүмыргқа жинайды.

а) графикте осы аралдьщ экономикасының өндірістік 
мүмкіңдігінің қисығын сызыцыздар.

2. С уретте ОМҚ бершген.

а)М, А, В жоне С нүкгелері непі бъідіреді?
б)Қайсы нүкте болашақ тауарларга артықшылық беріледі?
в) Қайсы нүкте қазіргі тауарларды корсетеді?
д) Болашақ экономикалык осу кайсы игіліктен бас таргу арқылы 

мүмкіп?
Н-ТАРАУ Іздеиіс сұрақтары:
1. Икемді және икемсіз сүраныстарға мысал келтіріңіз.
2.0рындықтардыңбағаеы өскенжағдаңда үсыныс кисиғы қалай 

өзгереді?
З.Салық деңгейі көтерілген жағдайда тепе-тендік багасы қшіай 

өзгереді? Қайталау сұрақтары:
1. Рыноктын негізгі эяементтерін атаңыз.
2.Сүранысқа қаңдай факгордар эсер етеді?
3. Үеыныс неліктен озгереді?
Жаттығулар:
1. Кестеде нарықтагы ортүрлі жағдайларда, конссрвленген асбү- 

ршақтын көлемі туралы дерекгер берілген.
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а) осы кесте бойьшша сураныс пен усыные кисыктарьштургызьгодар.
б)осы нарьщгагы асбуршакгыц тепе-тендш багасын аныктацыздар. 
2. Тэмендеп кестедеп езгерістер сураныс пен усынысқа калай

эсер етеді? Олардың эсер етуін сураныс пен усыныс кисықтары ар- 
кылы сипатта (езгерю енгізілетін баганга белгі койыңыз).
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3. 1 литр бензиннің бағасы 30 теще болғанда, түтынушы бір же- 
тіде 40 литр алады дейік, ал баға 40 теңгеге дейін көтерілгенде, сура
ныс көлемі 30 литрге кемиді. Көрсету керек:

а)графиктік түрде сұраныс келемінің және сүраныстың озге- 
руін кәрсетіңіздер.

б)тауарлардың түрін анықтаңыздар.
Ш-ТАРАУ І іденіс сұрақтары:
1. Әлемдік жетекші қандай валюталарды білесіз, олар туралы ой- 

ыңыз қандай?
2. Қағаз ақіпалардың қүнсыздануға бейімділігі оны кемшілігі ме, 

адде?
3. Металл ақпіаларды қағаз ақшалардыц ауыстыруып қалай 

түсіндіруге болады?
Қайталау сұрақтары:
1. Ақшаның пайда болу себептері қандай?
2. Ақшаны ақша ететін қандай қасиеттер?
3. Ақшаның қаңдай қызметтерін білесіз?
4. Ақша неліктен жалпыға бірдей эквивалент рөлін атқарады?
5. Қағаз ақшалар неліктен қүнсызданады?
6. Инфляцияның пайда болу себенгері қандай? Инфляцияның 

түряерін жіктеп, ерекшеліктерін гүсіндіріңіз
Жаттығулар:



1. Кестеде келтірілген деректер бойынша мыналарды аныктаныэлар:
Көрсегкіштер Сомасы, мірд. геңі с
Шаіъш мерзімді салымдар 1630
Ірі мерзімді салымдар 645
Шектік салымдар 448
Шехтік емес жшіақ салымдары 300
Қолма кол акщалар 170

IV-тарау Ізденіс сұрақтары:
1. Шағын кәсіпкерліктің қоғам үшін алатын маңызы мен өзіңцік 

ерекшеліктері қандай?
2. Бизнес қандай экономикалык мәселелерді шешеді?
1.3. Қазақстанда шағын бизнесті дамыіу үшін қаңдай жағдай 

жасалуы тиіс? Қайталау сұрақ гары:
1. Кәсіпкердіктін қасиеттерін атаңыздар.
2. Өндіріс піығындары қалай жіктеледі?
3.Түрақты және өзгермелі шығындарға жататын фирманын па

кты шығындар баптарын мысалға келтіріңіздер.
Жаттыгулар:
1. Кестедегі берілген рыноктың негізгі үлгілерінің тән белгілерін 

то лтырыңыздар:

Рынок үлгілері
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2. Қысқа мерзімде фирма 500 дана енім оидіреді. Оргаша өзгер- 
мелі шығыңдар 200 мың тг., ал орташа түрақты шыгындар 500 мын 
тг„ Жалпы шығыңдар колемінтабыңыз.

4. Фирманың жадны шығындары мына формуламен көрсегшген: 
ТС = 50+3Q2. Онім көлемі 8-ге тең. Табыңыз:

а)түрақты шыгындарды;
б)орташа жалгіы шығыңдарды;
в) орташа өзгермелі шығындарды;
г) шекті шыгындарды.
V-тарау Ьденіс сұрақтары:
І.Отбасыныңнегізгіэкономикалык қызметі қандай?



2. Салық деңгейі котерілген жағдайыңда огбасының іабые көлемі 
қалай өзгереді?

3. Кедейшілік неліктен пай да болады?
Қайталау сұрақтары:
1 .Табыстын коздерін атаңыздар.
2Л абыстағы тенсіздіктің себебі недё?
3. Транс фертдегеніміз не?
Жаттығулар:

1.Өз отабыңыздің бюджетің таддаңыз. Отбасында табыс және 
шығындардың қандай жаңа бағыттары гтайда болады?

2.Серік, Әлия, Жанарбірінші курста сәкесінше 10, 20 және 25 
мын табыс алды. Ал екіші курста 15, 14 және 35 мынтеңге алды. Ьір 
жылдың ішінде табыс теңсіздігі қалай өзғерді?

VI-тарау Ізденіс сүрақтары:
1. Мемлекеттік реттеуді сынаушылар өдетте «еркін» рыноктың 

аргықшылығын дөлелдеуге тырысады.
а) рынок абсолюгті түрде еркін бола ала ма? Неден еркін болады?
б) ерген рынокта жалған ақшаларға тыйым салатын заіщарболса, 

онда рынок еркін емес деуге болама?
Пірірлеріңізді дөлалдеңіздер. Қайталау сүрақтары:
1. Экономиканы мемлекеттік репеудіңсебептері мен қажепіліғі 

неде?
2. Мемлекеггік қаржылардың шығыетары қайда бағытгалған?
3.Мемлекеітік бюджеггің кіріс коздері неден тұрады?
4.Салықты не үшін төлейді?
5.Трансферттіктолемдерге не жатады?
Жаттығулар:
Дүрыс - дүрыс емес:
1 )техникалық прог ресс дамыған елдерде еңбек өнімділігін арг- 

тырудың негізғі факторы;
2)Қазақстанньщ іабиғы ресурстары оның экономикаіык осуін- 

дегі негізгі фактор;
3)өңдірістік мүмкіндікгер қисиғы солға жылжығанда, экономи

калык осу орын алады;
4)экономикалық өсу шексіз қажетгіліктер және шекгелген ре- 

су рстар арасындағы қайшылықты күшейтеді;
5)Экономикалык осу - халыкғыңомірсүру сапасын арпыру шаріы;
6)Галыктар жоне басқа да салымдар мемлекет бюджетінің 

кірісін күрайды;



7)Мемлекет қаржылары тек кана өлеуметтік трансферттерге 
жүмсалады.

Ғылыми - зергтеу жумыстарының такырыптары:
1. Экономика ғылымының пайда болуы жэне дамуы
2. Экономиканың негізгі мәеелелері: не, қалай, кім үшін.
3. Аралае экономика - еңтиімді шаруашылық жүйе.
4. Рыноктың мәні, пайда болуы шарттары және дамуы.
З.Жеке меншік рыноктық айырбастың алгы шарты ретінде.
6. Рынок тепе-теңеіздігі: тапшылық жоне артыкшылык.
7. Фирма экономикалык іүлға ретінде
8. Фирманын үйымдық формалары
9. Фирманың шыгындары және табыстары.
10. Жетілген бәееке нарығы: негізгі белгілері және артыкшы- 

лыктары
11. Мемлекеггің экономикаға аралаеу қажеттілігі.
12. Монополияға карсы заңдар: маңызы және қолданылу механизмі.
13è Өңдіріе факіх)риіары: мөні, негізгі сипаттамалары.
14. Тещ^е - Қазақетан Республикаеының ақша бірлігі.
15. ҚР Үлттық банкі: үлттық экономикадағы ролі және атқара- 

тын қызмеггері.
16. Қазіргі акшалардыңдаму ерекшеліктері (кредитті, электрон- 

ды ақпіалар).
17. Инфляцияның әлсумеггік экономикалык салдарлары.
18. ҚР-да отбасы бюджетгің қалыгігасу және боліну еипаітамалары.
19. Қазақетандағы экономикалык өсу мәселесі: бағыттары, фак- 

торлары.
20. Мемлекеттік қарыз іүеінігі: мәні және түрлері.
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