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КІРІСПЕ 
 

«Микроэкономика» курсының мақсаты – жеке экономикалық 

субъектілердің, ӛздерінің мақсаттарына қол жеткізуі үшін 

шешімдерді әзірлеу, қабылдау және іске асыру процестерінің 

негізінде жатқан теориялық ережелерді зерттеу. 

Мақсаттарға сәйкес курстың міндеті мынадай мәселелерді 

зерттеу болып табылады: 

 экономикалық модельдер; 

 нарықтық тепе-теңдік механизмінің негіздері; 

 тұтынушы тәртібінің теориясы; 

 ӛндірістік теория және ӛндіріс функциясының негіздері; 

 ӛндіріс шығындарының құрылымы; 

 нарық құрылымы: олардың типтері және анықтайтын 

белгілері; 

 әр түрлі нарық құрылымы жағдайында фирманың 

бәсекелестік стратегиясы; 

 жалпы тепе-теңдік және экономикалық тиімділік; 

 ӛндіріс факторлары нарығындағы тепе-теңдік; 

 сыртқы әсерлер теориясы және оларды реттеу тәсілдері; 

 қоғамдық таңдау теориясы және қоғамдық игіліктердің 

экономикалық табиғаты. 

Микроэкономиканы білу басқару шешімдерін қабылдау үшін, 

әлеуметтік саясатты әзірлеу үшін, бәрінен бұрын бірінші 

кезектегі – қазіргі замандағы экономиканың іске асыру 

механизмін түсіну үшін қажет. Соңғы жылдары 

микроэкономикалық бәсекелестік стратегиясы, белгісіздік және 

ақпарат рӛлі, нарық жағдайында фирмалармен бағаны 

қалыптастыруды талдау, қоғамдық игіліктерді беруде 

мемлекеттің және нарықтың мүмкіндігі сияқты тараулар жетекші 

рӛлге ие болды. 

Микроэкономика – экономикалық теорияның кұрамдас бӛлігі. 

Микроэкономика экономикалық шешімдердің фирмалар, 

тұтынушылар, капитал мен жер иелері, кәсіпкерлік 

қабілеттіліктер деңгейінде неліктен және қалай қабылданатынын 

түсіндіреді. Микроэкономиканың басқа маңызды аспектісі болып 

ӛнеркәсіп және ауыл шаруашылығы салаларының нарығында,
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яғни неғұрлым ірі құрылымдарға білім беру процесінде 

экономикадағы субъектілердің ӛзара әрекеті болып табылады. 

Микроэкономика жекелеген экономикалық субъектілердің іс-

қимылын түсіндіруге кӛмектесе алатын (ыкшамдалған тәсілмен) 

және келешекке тиісті болжам жасай алатын теорияларды 

қолдануға негізделеді. Теорияның математикалық ӛрнектерін 

білдіретін модельдер аталған түсініктерді кӛрсету үшін және 

болжалдау процесінде қолданылады. 

Микроэкономика нормативтік талдау үшін маңызды, бұл 

ретте біз фирмалар үшін және тұтастай алғанда қоғам үшін 

қандай баламалар жақсырақ деген сұраққа жауап береміз. Бұл 

ретте тепе-теңдік пен әділеттілік және сондай-ақ экономикалық 

тиімділік проблемаларының позициясы тұрғысынан бағалау 

пікірлерін ескеру маңызды. 

Микроэкономика онда жекелеген сатып алушы немесе 

сатушы бағаға әсер етпейтін бәсекелестік нарығын, сондай-ақ 

онда жекелеген агенттер бағаға әсер ете алатын бәсекелестік емес 

нарықтарды да зерттеумен айналысады. 

Микроэкономика қолданыстағы бағаны да, сондай-ақ 

инфляцияның әсерін жоюға мүмкіндік беретін салыстырмалы 

бағаны да зерттейді. Салыстырмалы бағалар тұтыну бағаларының 

индексі (ТБИ) сияқты бағаның бірігу индексі бойынша 

есептеледі. 

«Micro» қосымшасы грек тілінде «кішкентай» деген 

мағынаны білдіреді, экономикалық ғылымда салаларды анықтау 

контекстінде жеткілікті шартты сипатта болады. Біріншіден, 

жекелеген нарық бірлігі ӛзінің шамасы бойынша кішкентай да, 

ӛте үлкен де болуы мүмкін. Мысалы, «General Motors» ірі ӛндіріс 

фирмасы (1 млн-ға жуық персоналы және бүкіл дүние жүзі 

бойынша 5 млн. акционерлері бар) жыл сайын құны кӛптеген 

елдердің ЖҰӚ-нен асып түсетін ӛнімдерді шығарады. Бұған 

қарамастан микроэкономика үшін зерттеу объектісі ретінде бұл 

фирма, мысалға, жалпы терминмен «ӛндірістік фирма» дегенді 

білдіретін қандай да бір шағын фермерлік шаруашылықпен 

маңызы бірдей болады. Ал басқаша, микроэкономика жекелеген 

бірлікті зерттей отырып, оның басқа бірліктермен ӛзара әрекетін 

ескереді, яғни бұл дегеніміз олардың «ӛмір сүру ортасын» - 

ӛндіріс салаларын, ресурстар және ӛткізу нарығын, бәсекені 
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ұйымдастыру және барлық қоғам тұтастай экономикалық 

бірліктердің жалпыға ортақ ӛзара әрекеттестігінің салдарынан 

алатын қосынды нәтижені қарастыру қажет. Осылайша, мұнда 

микроэкономика макроэкономикада сӛзсіз болатын проблемаға 

шығады, сондықтан, экономикалық теорияның екі бӛлімі 

арасындағы шекара жеткілікті түрде шартты. 

Макропроцестерді түсіну негізінде жекелеген шаруашылық 

бірліктердің тәртібін талдау жатқаны әбден айқын. 

Макроэкономика жӛніндегі қазіргі замандағы барлық 

оқулықтардың үлкен тараулары зерттеудің микроэкономикалық 

негіздеріне және макроэкономикалық тәуелділіктің әдістемелік 

негіздеуіне арналған. Керісінше, микроэкономиканың қазіргі 

замандағы курстары макроэкономикалық тақырыптарды: 

мемлекет рӛлі және мемлекеттік сектор экономикасы; нарық 

жүйесі және әл-ауқат экономикасының тиімділігі, жалпы тепе-

теңдігі; сыртқы эффектілер теориясы және қоғамдық игіліктер 

және т.б енгізеді. 

Экономика ғылымының міндеті жүйеге фактілердің 

бейберекет жинағын енгізуден тұрады. Бұл мақсатта зерттеудің 

ерекше әдістері қолданылады. «Әдіс» сӛзі грек тілінен аударғанда 

«бірнәрсеге апаратын жол» дегенді білдіреді. Біздің 

жағдайымызда - бұл экономикалық процестердің ғылыми 

ақиқатты жетістіктеріне апаратын жол. Экономикалық 

құбылыстардың функционалдық және сандық тәуелдігін зерттеу 

кезінде математикалық аспаптар жинағы кеңінен қолданылады. 

Мынадай әдістер: талдау және синтез, индукция және дедукция, 

тарихи және логикалық әдістер, абстракция және басқалары 

белсенді колданылады. Экономикалық құбылыстардың микро- 

және макроталдауы әр түрлі кӛзқарас нүктесінен карастырылады, 

зерттеу әдістері және құралдары бірдей қолданылады. [1] 
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1 СҰРАНЫС  ЖӘНЕ  ҰСЫНЫС  ТЕОРИЯСЫНЫҢ 

НЕГІЗДЕРІ 

1.1 Ресурстардың шектелгендігі проблемасы және таңдау 

қажеттілігі. Нарық - игіліктерді таратудың қоғамдық 

механизмі 

 

Ӛндірістерде барлық пайдаланылатын ресурстар шектеулі. 

Экономикалық ресурстар деп экономикалық игіліктерді ӛндіру 

үшін кажетті мына элементтерді: 

1)еңбек - экономикалық игіліктерді жасауға бағытталған 

мақсатты түрдегі іс-қимыл; 

2) капитал - тауарлар мен кӛрсетілетін қызметтерді ӛндіру 

үшін пайдаланылатын бұрынғы еңбекпен құрылған игіліктер; 

3) жер, табиғи ресурстар - тауарлар және кӛрсетілетін 

қызметтер ӛндіру үшін қажетті табиғи жағдайлар; 

4) кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қабілеттілік - басқару қабілеттілігі, 

сондай-ақ жаңашылдықтар құру және тәуекелдерге бару 

қабілеттілігі; 

5) ақпарат - қоршаған әлем жэне ондағы болып жатқан 

процестер туралы мәліметтер; бірнәрсенің жағдайы туралы, 

шамалардың мәні туралы мәлімдейтін хабарлама деп атау 

қабылданған. 

Игіліктердің шектеулігі таңдау проблемасын шешу 

қажеттілігіне – бұл ретте осы шығындар кезінде қажеттіліктерді 

максимум қанағаттандыруға қол жеткізетін, оларды 

пайдаланудың балама нұсқаларының ішінен ең жақсысын таңдау 

жатады. Ресурстардың шектеулігімен қоғамға таңылатын таңдау 

процесінде ол үш іргелі міндеттерді шешу қажеттілігімен 

кездеседі: не?, яғни қандай тауарлар және кӛрсетілетін 

қызметтерді қандай мӛлшерде жүргізуге болады, қалай?, яғни 

қандай шектеулі ресурстар және технологиялық тәсілдер 

кӛмегімен адамдарға қажетті игіліктерді ӛндіруге болады және 

кім үшін? бұл шектеулі ӛмірлік игіліктерді ӛндіру қажет? 

Экономикалық міндеттердің аталған үш тағаны 

экономикалық жүйенің барлық типтері үшін тән екендігін ескеру 

маңызды. Айырмашылық бұл міндеттерді шешу тиімділігінің 

дәрежесінен ғана тұрады. 

Нарықтық экономиканың негізгі субъектісі үй шаруашылығы 
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және фирмалар болып табылады. Үй шаруашылығы бір уақытта 

экономикалық ресурстарды жеткізуші ретінде бола отырып, 

тұтынушылық тауарлар және кӛрсетілетін қызметтерге 

сұранысты ұсынады. Фирмалар, ӛз кезегінде тұтынушылық 

тауарлар және кӛрсетілетін қызметтерді ұсына отырып, 

ресурстарға деген ұсынысты талап етеді. Негізгі экономикалық 

агенттер тәртібі 1.1-суретте кӛрсетілген сұраныс және ұсыныс 

айналымымен белгіленген болуы мүмкін. Айналым сұлбасының 

барлық шарттылығы кезінде ол ең бастысы - дамыған нарықтық 

экономикада сұраныс және ұсыныстың тұрақты ӛзара 

әрекеттестігі болатынын кӛрсетеді: сұраныс ұсынысты тудырады, 

ал ұсыныс сұранысты дамытады. 

 

 
1.1 -сурет - Сұраныс және ұсыныс айналымы 

 

Сұраныс және ұсыныс айналымы ресурстар, тұтынушы 

игіліктері және  табыстары есебінен нақтылануы мүмкін. Үй 

шаруашылығының сұранысы тұтынушы игіліктері және 

кӛрсетілетін кызметтер нарығында жүзеге асырылатын 

шығындармен белгіленеді. Бұл игіліктерді және кӛрсетілетін 

қызметтерді сату фирма түсімін құрайды. Осы үшін қажетті 

ресурстарды сатып  фирма шығынын шамалайды. Үй 

шаруашылығы қажетті ресурстарды (еңбек, жер, кәсіпкерлік 

қабілеттілік) жеткізе отырып, ақша табысын (еңбек ақыны, 

рентаны, пайыз, пайда) алады. Осылайша, экономикалық 

игіліктердің нақты ағыны 1.2-суретте бейнеленген табыс және 

шығыстың қарама-қарсы ақша ағынымен толықтырылады. 
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1.2-сурет – Экономикалық айналым моделі 

 

Айналымның қарапайым моделі нақты шынайылықты 

біршама дәріптейді. 

 

1.2 Сұраныс және ұсыныс моделі. Нарықтық тепе-теңдік. 

Бағасыз факторларының әсері. 

 

Сұраныс («Demand») тұтынушылар нарықта ұсынылатын баға 

бойынша сатылуға дайын ӛнімдер санын кӛрсетеді. 

Сұраныс динамикасына бағалы, сондай-ақ бағасыз факторлар 

да әсерін тигізеді: 

1) аталған ӛнімдердің бағасы (Р); 

2) басқа тауарлар бағасы (Р
s
 айырбастаушы, Р

с
 

толықтырушы); 

3) тұтынушылардың ағымдық табысы (I); 

4) тұгынушылардың талғамдары мен басымдықтары (Т); 

5) тұтынушылардың күтуі (оптимистік, пессимистік) (О); 

6) табиғи-климаттық жағдайлар (К); 

7) сән (М). 

Кӛрсетілген факторлардан туындайтын сұраныс тәуелділігі 

сұраныс функциясы деп аталады: 
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                    мұнда  QD - сұраныс кӛлемі. 

Алайда, басқа тең жағдайлар кезінде, бағадан туындайтын 

сұраныс функциясы мына түрде болады:  

Баға мен сатып алу арасындағы тәуелділікті графикалық 

түрде бейнелеуге болады: 

 
1.3-сурет - Сұраныс қисығы 

 

Сұраныс қисығы нарық бағасы және аталған тауарға деген 

сұраныс шамасы арасындағы тәуелділікті кӛрсетеді. Сұраныс 

қисығы бойындағы қозғалыста баға ӛзгерісі кезіндегі сұраныс 

шамасының ӛзгерісі болады. 

Сұраныс заңы – бұл баға деңгейінен болатын сұраныс 

шамасының тәуелділік заңы: тауар бағасы тӛмен болған сайын, 

онда оның кӛп саны соншалықты сатып алынатын болады және 

керісінше. Баға және сұраныс шамасы арасында кері 

пропорционал тәуелділік болады. Егер сұраныс кӛбейсе онда бұл 

D’D’ жағдайындағы DD қисығының ығысуына, және керісінше, 

егер сұраныс азайса D‖D‖ жагдайына тең болады, бұл 1.4-суретте 

кӛрсетілген. 

Баға және сұраныстың ӛзара байланысын кері бағытта 

қарастыруға болады: Р = f(Q) – бұл сұраныстың кері функциясы. 

Сұраныстың кері функциясының экономикалық мағынасы: 

тауардын үлкен саны тек неғұрлым тӛмен бағада ғана сатылуы 

мүмкін. 
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1.4-сурет - Сұраныс шамасының ӛзгерісі 

 

Ұсыныс және оның факторлары. Ұсыныс функциясы 

Ұсыныс («Supply») - оларды сатушылар осы уақытта аталған 

баға бойынша сату үшін ұсынуға дайын тауарлар саны. 

Ұсыныс кӛлемі қалыптасатын кездегі жағдай ұсыныс 

факторлары деп аталады. 

Ұсыныс факторлары: 

1) аталған ӛнімдер бағасы (Р); 

2) басқа тауарларға - айырбастаушы (Р
с
) және толықтырушы 

(P
s
) тауарларға деген баға; 

3) ӛндіріс шығындары және технология деңгейі (С); 

4) салықтар және жәрдем қаражаттар (N); 

5) ӛндірістің объективтік (сыртқы) жағдайлары (Ү); 

6) ӛндірушілердің күтуі (О) - оптимистік, пессимистік; 

7) табиғи-климаттық жағдайлар (К); 

8) уақыт факторы (t). 

Ұсыныс функциясы оны анықтайтын факторлардан 

туындайтын ұсыныстар шамасының тәуелділігін бейнелейді: 

 

 
 

Алайда, басқа тең жағдайлар кезінде, бағадан туындайтын 

ұсыныс функциясы мына түрде болады:     

Ұсыныс қисығы – тауар бағасы және нарықтағы тауарға деген 
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ұсыныс шамасының арасындағы тәуелділіктің графикалық 

бейнесі.  

 
1.5-сурет- Ұсыныс қисығы 

 

Сұраныс қисығы бойындағы қозғалыста баға ӛзгерісі кезіндегі 

сұраныс шамасының ӛзгерісі болады. Ұсыныс заңы - 

тауарлардың жоғары бағалары кезінде тӛменгі бағаларға 

қарағанда кӛп ұсынылады (түзу пропорционалдық тәуелділік). 

Егер ұсыныс кӛбейсе - бұл  SS қисығының S'S' күйіне (оңға 

тӛмен) және керісінше, егер сұраныс азайса – S''S'' күйіне (солға 

жоғары) ығысуымен тепе-тең.   

 
1.6-сурет - Ұсыныс шамасының ӛзгерісі 

Сұраныс және ұсыныстың ӛзара әрекеттестігі. Нарықтық   

тепе-теңдік 

Сұраныс және ұсыныстың ӛзара әрекеттестігі, оларды 

үйлестіру баға механизмі және бәсеке негізінде жүзеге 

асырылады. Бұл нарықтық тепе-теңдік және тепе-тең бағаның 

пайда болуына әкеледі (РЕ).  

Тепе-теңдік бағаны (РE) және тепе-теңдік кӛлемді (QE) бекіту. 

Нарықтық тепе-теңдік  – бұл нарықтағы жағдай, ӛнімге 
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(тауарға немесе қызметке) деген сұраныс кӛлемі оның ұсыныс 

кӛлеміне тең: QD= QS. 

Тепе-тең баға (РЕ) - бәсекелес күштер әрекетінің нәтижесінде 

сұраныс және ұсынысты теңгеруші баға. 

 

 
 

1.7-сурет - Сұраныстың және ұсыныстың ӛзара әрекеттестігі 

 

 
 

Тепе-теңдік бағаны орнатуға екі негізгі амал бар: Л. Вальрас 

және А.Маршалл амалдары. 

Л.Вальрас амалының ең бастысы сұраныс және ұсыныс 

кӛлеміндегі айырмашылық болып табылады.  

 
1.8-сурет – Вальрас бойынша тепе-теңдік 
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Егер Р1 баға кезінде сұраныстың (Q2 – Q1) артықтығы болса, 

онда сатып алушылар бәсекелестігінің нәтижесінде әзірге 

тапшылық жойылмайынша, тауар бағасы кӛтеріле беретін 

болады. Сатушылар бәсекелестігі Р2 баға (АВ ара қашықтық) 

кезінде ұсыныстар артықтығы жағдайында бағаның тӛмендеуіне 

және артықтың жойылғанына әкеледі (1.8-сурет). 

А. Маршалл амалының ең бастысы бағалар (Р2-Р1) 

айырмашылығы болып табылады, олардың бәрінен бұрын, 

сұраныс бағасы және ұсыныс бағасының айырмашылығына қалай 

қарайтындығына байланысты болады. Сұраныс бағасы ұсыныс 

бағасынан неғұрлым кӛп болған сайын, соншалық ұсыныстың 

ӛсуі үшін ынта кӛп болады. Сұраныстардың ӛсуі бұл 

айырмашылықты қысқартады және соған қарамастан тепе-теңдік 

бағаға жетуге мүмкіндік туғызады: 

 
1.9-сурет – А. Маршалл бойынша тепе-теңдік 

 

Егерде ұсыныс бағасы сұраныс бағасынан артық болса, онда 

ұсынысты арттыру стимулы болмайды. Бұл жағдайда тепе-теңдік 

ұсыныс кӛлемінің азаю және ӛнім бағасының тӛмендеуі есебінен 

болады. 

Осылайша, нарық сұраныстың жоғары тӛлем қабілеттілігімен 

салалар пайдасына ресурстарды қайта бӛлуге мүмкіндік 

туғызады. 

Егер бағасыз факторлардың әсерінен сұраныстың кӛтерілуі 

ӛзгермейтін ұсыныс кезінде немесе ұсыныстың қысқаруы 

ӛзгермейтін сұраныс кезінде болатын болса, онда тауар 

(кӛрсетілетін қызметтер) бағасы ӛсетін болады. Керісінше, егер 
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ӛзгермейтін сұраныс кезінде ұсыныс кӛбейетін болса, онда баға 

тӛмендейді. 

Тепе-теңдікті орнатуға әсерін тигізетін бағасыз факторлар 

қатарына мынадай факторларды, уақыт факторы, баға белгілеу 

механизміне мемлекеттік араласу, монополияның ықпал етуі 

және басқа факторларды жатқызуға болады. 

Демек, А. Маршалл уақыт факторынан тәуелділіктегі тепе-

теңдіктің үш типін айырады: лездік, қысқа мерзімді және ұзақ 

мерзімді. Лездік тепе-теңдік ӛзгертілмеген ұсынысты дұрыс 

бӛлген кезде (Р) бағаны арттырады. Қысқа мерзімді тепе-теңдікте 

- ұсыныс ӛседі, бірақ кәсіпорындар саны ӛзгермейді. Қысқа 

мерзімді тепе-теңдік кезінде тек ауыспалы факторлар ғана 

ӛзгереді, тұрақты факторлар ӛзгермейді. Қалыпты ұзақ мерзімді 

тепе-теңдікте – кәсіпорындар саны, пайдаланылатын ресурстар 

кӛлемі ӛзгереді: баға ақырғы қорытындыда ӛзгертілген 

шығындарға бейімделеді. Бұл жағдайда мезеттік тепе-теңдік (Pm) 

бағасын, қысқа мерзімді тепе-теңдік (Pk) бағасын және ұзақ 

мерзімді тепе-теңдік (PL) бағасын ажыратады. 

Баға белгілеу механизміне мемлекеттің араласу мысалдарына, 

мысалы, бірінші қажеттілікте тауардың максимум бағасын 

немесе минимум еңбек ақыны белгілеу жатады. Мысалға, үкімет 

қанттың максимум еңбекақыны белгілеу жатады. Мысалға, 

үкімет қанттың максимум бағасын белгіледі дейік. Бұл іс-

шарадан болатын экономикалық әсерді графикалық түрде беруге 

болады: 

 
 

1.10-сурет - Мемлекеттің араласуы кезіндегі баға белгілеу 
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MN сызығы мемлекет қантқа белгілеген максимум бағаны 

бейнелейді. Егер шек қойылмаса, онда баға Е деңгейінде 

қалыптасар еді. Бұл жағдайда нақты сұранысты ( dd жағдайынан 

d’d’ жағдайына) теңбе-тең қысқарту үшін қантты тарату үшін 

ұсынысты тікелей немесе жанама үлестеу қажет. 

Егер монополияның бәсекелестік сұранысқа және ұсынысқа 

тигізетін әсерін қарастыратын болсақ, онда монополист ӛндірісті 

қысқарта алады және тұтынушыларды сұраныс қисығы бойынша 

неғұрлым жоғары бағалар аймағына қозғалта алатынын ескеру 

қажет. [2] 

 

 

                 Ӛзін-ӛзі тексеруге арналған сұрақтар: 

 

1. Айналым моделі нені кӛрсетеді? 

2. Сіз ресурстарды шектеу және таңдау қажеттілігі 

проблемасын қалай түсінесіз? 

3. Игіліктердің сұранысы және ұсынысына әсерін тигізетін 

факторларды атаңыз. 

4. Сұраныс заңы қалай қалыптасады? 

5. Ұсыныс қисығының сол жаққа ығысуы нені білдіреді? 

6. Нарықтық тепе-теңдік шарттарын атаңыз. 

7. Қандай жағдайда тауарлар және кӛрсетілетін қызметтер 

тапшылығы пайда болады? 

8. Баға белгілеудегі мемлекеттік араласудың механизмі 

қандай? 

9. Нарықтық тепе-тепдікті қарастыру кезінде А.Маршалл 

амалынан Л.Вальрэс амалының айырмашылығы неде? 

10. Егер сұраныс функциясы Qd = 50 - 2Р болса, ал ұсыныс 

функциясы Qs – 20 + Р болса, тауардың тепе-теңдік саны неге 

тең? 
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2  СҰРАНЫС  ЖӘНЕ  ҰСЫНЫС  ИКЕМДІЛІГІ.  

САЛЫҚ   ӘСЕРІ 

 

2.1 Икемділік үғымы. Сұраныстың баға икемділігі. Табыс 

бойынша сұраныс икемділігі. Сұраныстың айқасқан 

икемділігі 

 

Микроэкономикалық талдауда икемділік ұғымына үлкен мән 

беріледі. Сұраныс икемділігін және ұсыныс икемділігін 

ажыратады. Мұны сұлба түрінде былай беруге болады: 

 

 
 

2.1-сурет- Икемділік түрлері 

 

Сұраныстың баға икемділігі — бұл сұраныс ұсынған ӛнімдер 

санының ӛзгерісіне баға ӛзгерісінің әсер ету дәрежесі, яғни бұл 

бағаның пайыздық ӛзгерісінің нәтижесінде пайда болған 

сұраныстың пайыздық ӛзгерісі. Егер бағаны Р арқылы, ал 

сұраныс шамасын Q арқылы белгілейтін болсақ, онда Е 

сұранысының баға икемділігінің коэффициенті тең болады: 

 

 
 

мұнда ΔQ — сұраныс ӛзгерісі; ΔР — баға ӛзгерісі.  
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Сұраныс заңына сәйкес барлық тауарлар үшін сұраныс баға 

икемділігінің коэффициенті теріс шама болып табылады. 

Шынында, егер тауар бағасы тӛмендесе, онда сұраныс шамасы 

ӛседі және керісінше. Алайда икемділік бағасы үшін 

кӛрсеткіштің абсолют шамасы («минус» белгісі тӛмен түседі) жиі 

пайдаланылады. 

Икемділік коэффициентын есептеудің екі тәсілі бар. Біріншісі 

«нүктелі икемділікті» анықтауға мүмкіндік береді. Ол бағаның 

шексіз шағын ӛзгерісі кезінде сұраныс ӛзгерісін сипаттайды. 

Алайда бағаның екі деңгейінің қайсысы және ӛнімдер саны 

екінші кӛбейткішті анықтау кезіндегі пайдаланылуына 

байланысты болады, икемділік теңдеуінің, асып кеткенде, әр 

түрлі нәтижелерді алуға мүмкіндік беретін екі шешімі болады: 

 

1) ; 

 

2) , 

мұнда Р0, Р1 — бастапқы және ақырғы нүктедегі тиісті ӛнімдер 

бағасы; 

Q0, Q1 — бастапқы және ақырғы нүктедегі тиісті 

ӛнімдердің саны.  

     Әдетте есептеуде белгісіздіктен қашуда баға мәндері және 

ӛнімдер санынын талдайтын кезеңдеріне арналған орташалар 

пайдаланылады. Есептеудің мұндай тәсілі доға икемділігінің 

коэффициентін есептеуге мүмкіндік береді. Бұл ретте икемділік 

формуласы мына түрді қабылдайды: 

 

 
 

Демек, икемділік ұғымының маңызды экономикалық 

мағынасы болады: 

а) егер  | Ed р | > 1 болса, онда сұраныс икемділікті, 

б) егер  | Edp| < 1 болса, онда сұраныс икемділіксіз, 

в) егер  | Edp| = 1 болса, онда сұраныс бірыңғай икемділікті. 



21 
 

г) Егер бағаның пайыздық ӛзгерісі аталған ӛнімге деген 

сұраныстың үлкен пайыздық ӛзгерісіне әкелетін болса, онда 

сұраныс икемділікті және бұл ретте икемділік коэффициенті 

бірліктерден жоғары деп саналады (2.2-сурет). 

 

 
 

2.2-сурет - Икемділікті сұраныс (Ed p > 1) 

 
б) Егер қандай да бір тауарға деген бағаның пайыздық ӛзгерісі 

оның талап еткен санының ӛзгерісіне ілеспесе немесе бұл ӛзгеріс 

баға ӛзгерісінен аз болса, онда сұраныс икемділіксіз деп саналады 

(2.3-сурет). Сұраныстың икемділіксіз кезінде икемділік 

коэффициенті бірліктерден аз болатындығы айқын. 

 

 
2.3-сурет - Икемділіксіз сұраныс (Ed p < 1) 

 

в)Нарықта бағаның пайыздық ӛзгеріс талап етілген ӛнімдер 

санының пайыздық ӛзгерісінің шамасы бойынша тең болатын 
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жағдай пайда болуы мүмкін. Бұл ретте икемділік коэффициенті 

бірліктерге тең болады. Мұндай жағдай сұраныстың бірыңғай 

икемділігі деп аталады ( 2.4-сурет). 

 

 
 

2.4-сурет - Бірыңғай икемділік (Ed р= 1) 

 

Микроэкономика теориялық талдау үшін сұраныс 

икемділігінің екі соңғы жағдайы қарастырылады: абсолют 

икемділікті сұраныс және абсолют икемділіксіз сұраныс, 

графиктері 2.5-суретте және 2.6-суретте берілген. 

 

 
 

2.5-сурет - Абсолют икемділікті сұраныс (Edp = ) 
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2.6-сурет - Абсолют икемділіксіз сұраныс (Ed.p = 0) 

 
1-кестеде сатушылардың сұраныс икемділігінің алуан түрлі 

түрлері кезінде баға ӛзгерісіне деген реакциясы берілген. 

 

1 -кесте - Сатып алушылардың баға ӛзгерісіне реакциясы 

Икемділік 

коэффиценті 

Сипаты Сатып алушылар тәртібі, егер 

баға 

тӛмендесе 

баға ӛссе 

Ed = 0 Абсолют 

икемділіксіз 

Сатып алынатын тауар саны 

ӛзгермейді 

0 < Ed < 1 

Салыстырмалы 

икемділік 

Сұраныс 

ӛсімінің 

қарқыны 

бағаны 

тӛмендету 

қарқынынан 

аз 

Сұранысты 

тӛмендету 

қарқыны баға 

ӛсімінің 

қарқынынан 

аз 

Ed=1 

Бірыңғай 

икемділік 

Сұраныс 

ӛсімінің 

қарқыны 

бағаны 

тӛмендету 

қарқынына 

тең 

Сұранысты 

тӛмендету 

қарқыны баға 

ӛсімінің 

қарқынына 

тең 
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1 < Ed < ∞ 

Салыстыр- 

малы 

икемділік 

Сұраныс 

ӛсімінің 

қарқыны 

бағаны 

томендету 

карқынынан 

жогары 

Сұранысты 

тӛмендету 

қарқыны баға 

ӛсімінің 

қарқынынан 

жоғары 

Ed = ∞ 

Абсолют 

икемділік 

Сатып алу 

кӛлемі шексіз 

ӛседі 

Сатып алу 

кӛлемі нӛлге 

дейін де 

түседі 

 

Сұраныс икемділігімен қатар баға бойынша және табыс 

бойынша сұраныс икемділігін ажыратады. 

Табыс бойынша Е1  икемділік коэффициенті сатып алушылар 

табысының 1%,  ӛзгерісі кезінде сұраныстың қанша пайызға 

ӛзгеретінін кӛрсетеді және мына формула бойынша есептеледі  

 

 
 

             мұнда I — тұтынушы табысы. 

 

Табыс бойынша сұраныс икемділігінің коэффициентінің 

ерекшелігі, яғни ол кейбір тауарлар үшін ӛзінің белгісін 

айырбастауынан тұрады.   

Егер EI >0 болса, онда тауарлар қалыпты болып табылады, 

яғни оларға деген сұраныс табыс ӛсімімен есептелетін болады. 

Бұл ретте стандартты тауарлардың үш тобы ӛзгешеленеді 

а) бірінші қажеттіліктер үшін тауарлар. Икемділік 

коэффиценті 0 < EI <1; 

б)  сән-салтанат құралдары. Икемділік коэффицент EI >1; 

ә)  екінші кажеттіліктер үшін тауарлар. Икемділік 

коэффициенті EI =1 

Егер  EI <1болса, онда тaуapлap сапасыз болады, яғни оларға 

деген сұраныс табыс ӛсімінің  шамасы бойынша түседі. 

Баға бойынша сұраныстың айқасқан икемділігі басқа тауар 
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(мысалы, Ү) бағасының ӛзгерісінен байланысты бір тауарға 

(мысалы, X) деген сұраныстың салыстырмалы ӛзгерісін 

сипаттайды.  

 
Сұраныстың айқасқан икемділік коэффициентін мына 

формула бойынша есептейді: 

Сұраныстың айқасқан икемділік коэффициентінде оң, теріс 

және нольдік мәндерінің болуы мүмкін. 

Егер ЕХҮ > 0 болса, онда тауарлар ӛзара айырбасталатын 

болып табылады, яғни Ү тауарға деген бағаның ӛсуі X тауарға 

деген сұраныстың ұлғайуын тудырады. 

Егер EХҮ < 0 болса, онда тауарлар ӛзара толықтырылатын 

болып табылады, яғни Ү тауарға деген бағаның ӛсуі X тауарға 

деген сұраныстың ұлғайуын тудырады. 

Егер ЕХҮ =0 болса, онда тауарлар тәуелсіз болады. Бұл 

жағдайда бір тауарға деген бағаның ӛзгерісі басқа тауарға деген 

сұранысқа әсер етпейді. 

Ұсыныс икемділігінің бағасы бойынша сұраныстың ұқсас 

икемділігі — бұл бағадағы пайыздық ӛзгерістің санына пайыздық 

ӛзгерістің қатынасын кӛрсетуші олардың бағасындағы ӛзгеріске 

жауап ретінде ұсынылатын тауарлар және кӛрсетілетін кызметтер 

санының ӛзгеріс дәрежесі. Ұсыныс икемділігінің коэффициентін 

есептеу әдістемесі сұраныс икемділігінің коэффициентін есептеу 

әдістемесіне ұқсас: 

 
 

Еs.p ерекшелігі мынада, онда оң мәндер болады, себебі ұсыныс 

кӛлемі және баға әрдайым бір бағытқа жылжиды және ұсыныс 

қисығында оң кӛлбеу болады. 2.7-суретте ұсыныс қисынының 

конфигурациясы берілген: икемділікті, икемділіксіз және 

бірыңғай   икемділікті. Неғұрлым түзу S қисығы үлкен 

икемділікте болады. Егер ES > 1 болса, онда ұсыныс икемділікті, 

ЕS <1 кезінде ұсыныс икемділіксіз. 
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2.7-сурет - Ұсыныстар қисығының конфигурациясы: 

икемділікті, икемділіксіз және бірыңғай икемділікті 

 

Ұсыныс икемділігі қарастырылған түрлермен қатар 

ерекшеленеді: нольдік және шексіз. Сұраныс икемділігінің 

коэффициенті 2.8-суреттегі сияқты ұсыныс қисығы вертикаль 

болғанда, нольге тең болады. Бұл жағдайда ұсыныс толық 

икемділіксіз деп айтады. Ұсыныс икемділігі 2.8-суреттегі S2 

сияқты ұсыныс қисығы горизонталь болғанда, шексіз болады. 

Осы жағдайда ұсыныс қисығы толық икемділікті болып 

табылады. 

 

 
 

2.8-сурет - Толық икемділікті және толық икемділіксіз 

ұсыныстар графигі 
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2.2 Сатып алушы және сатушы арасында салық 

ауыртпашылықтарын бӛлудегі икемділік рӛлі 

 

Мысалға салықты бӛлудегі икемділік рӛлін қарастырайық. 

Мемлекет сатуға деген салықты (N) енгізді деп санайық. 

Ӛндірушілер оған ұсынысты қысқартумен жауап берді, ол 

графикалық түрде ұсыныстың SS қисығының SNSN жағдайына 

ығысуына тең болады. 

 

 
 

2.9-сурет - Салықты енгізу 

 

2.9-суреттен кӛрініп тұрғандай, ӛнімдердің бағасы Р-дан PN-ғa 

дейін ӛсті, алайда бағаның ӛсуі енгізілген салықтың ӛлшеміне сай 

емес. Баға біздің мысалымызда салықпен салыстырғанда аз 

шамаға ғана ӛзгерді. 

Сатып алушылар және сатушылар арасындағы салық 

ауыртпашылықтарын бӛлу сұраныс икемділігінің кӛрсеткішіне 

байланысты болады. Демек, салық сұраныстың бірыңғай 

икемділігі кезінде сатып алушылар және сатушылар арасында - 

50/50 бірдей тең болады. Салық сұраныстың абсолют икемділігі 

кезінде басты түрде сатушыға «жатады» (2.10-сурет). Салық 

сұраныстың абсолют икемділіксіз кезінде басты түрде сатып 

алушыға салынады (2.11-сурет). Абсолют икемділікті сұраныс 

абсолют икемділіксіз сұраныс сияқты, бұл теориялық алғы 

шарттың үлкен бӛлімі айқын кӛрінеді [3] 
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2.10 – сурет -Абсолют икемділікті сұраныс  

кезінде салықты бӛлу 

 

 
 

2.11 – сурет - Абсолют икемділіксіз сұраныс кезінде салықты 

бӛлу 

 

 

             Ӛзін -ӛзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1.Сізге сұраныс икемділігінің қандай түрлері белгілі? 

2.Қандай жағдайда тауар және кӛрсетілетін қызметке деген 

сұраныс икемділіксіз болып табылады? 

3.Табыс бойынша сұраныс икемділігі қалай анықталады және 

маңызы қандай? 

4.Сұраныстың айқасқан икемділігі нені білдіреді? 

5.Қандай тауарлар және кӛрсетілетін қызметтерге деген 

сұраныс икемділікті болып табылады? 

6.Ӛндірушілер және тұтынушылар арасындагы салық 

ауыртпашылығын бӛлудегі икемділік рӛлі қандай? 
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3 ТҰТЫНУШЫ  ТӘРТІБІНІҢ  ТЕОРИЯСЫ 

 

Тұтынушы теориясы тұтынатын тауарлар мен кӛрсетілетін 

қызметтер нарығында сатып алушы тәртібінің ұтымды 

принциптерін зерттейді және оның қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін қажетті нарықтық игіліктерді таңдау қалай 

жүзеге асыратындығын түсіндіреді. Тұтынушы сұранысына 

мыналар әсер етеді: 

1. Тұтынушы талғамы және басымдықтары; 

2. Сатып алушы табысының деңгейі; 

3.Тауарлар және кӛрсетілетін қызметтер жинағының 

жиынтық пайдалылығы. 

 
 

3.1-сурет - Сұраныс түрлерін жіктеу 

 

Тұтынушы таңдауы - бұл ресурстарды шектеу жағдайында 

ұтымды тұтынушы пайдалылығының функциясын барынша 

кӛбейтудегі таңдауы. 

Функционалдық сұраныс - тауардың ӛзіне тән сапаларына 
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байланысты тауарға деген сұраныс. 

Функционалдық емес сұраныс - тауардың ӛзімен 

байланысты емес факторларға сүйенген сұраныс. 

Алыпсатарлық сұраныс - қоғамда болашақта бағаның ӛсу 

қаупі тауарды қазіргі уақытта қосымша тұтынуда 

ынталандыруды жоғары инфляциялық күтулермен байланысты 

пайда болады. 

Ұтымсыз сұраныс – бұл бір сәттік калаудың, кӛңіл-күйдің, 

іске аспайтын тілектің, қыңырлықтың күрт ӛзгеруінің әсерінен 

пайда болатын жоспарланбаған сұраныс, ол тұтынушының 

ұтымды тәртібі туралы алғы шартты бұзады. 

Кӛпшілікке қосылу эффектісі - тұтынушы жалпы 

қабылданған нормаларға сәйкес бақылап сатып алатын тауарды 

сатып алумен байланысты тұтынушылық сұраныстың ӛсуі 

эффектісі. 

Еліктегіш эффектісі - басқа адамның осы тауарды 

тұтынуының салдарынан болатын сұраным ӛзгерісінің эффектісі. 

Веблен эффектісі - тауардың неғұрлым жоғары бағасы 

болуымен байланысты тұтынушылық сұраныстың ӛсу эффектісі. 

Егер әрбір тұтынушының сұранысы белгілі болса, онда әр 

түрлі тауарларға деген жалпы нарықтық сұранысты табу керек. 

Бұл үшін бағаның әрбір мәні кезінде сұраныс қисығының 

абсцисстерін қосу қажет. Жеке сұраныс қисығының тәртібі 

қажеттіліктерді қалай қанағаттандыра- тындығына, осы немесе 

басқа тауарлар немесе кӛрсетілетін қызметтер қандай пайда 

әкелетіндігіне байланысты болады. 

Игіліктер пайдалылығы (utility of good) - бұл адамның бір 

немесе бірнеше қажеттіліктерін қанағаттандыратын 

экономикалық игіліктердің қабілеттілігі. Ол жеке тұлғалық, 

субъективті сипатта болады. Тұтынушы сатып алынған тауарлар 

және кӛрсетілетін қызметтерден қанағаттану үшін қандай да бір 

түрде пайдалылықты салыстыруы тиіс. XIX ғасырдағы 

экономистер жүргізген зерттеулер нәтижесінде 

микроэкономикалық теорияда игіліктер пайдалылығын бағалау 

кезінде екі амал түзілді: сандық (кардиналистік) амал және реттік 

(ординалистік) амал. Бұл амалдардағы сұлбалық айырмашылық 

3.2-суретте бейнеленген. 
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3.2-сурет – Пайдалылық бағасы 

 

3.1 Пайдалылықты талдауға кардиналистік амал 

 

XIX ғасырдың соңғы үш кезеңінде У. Джевонс, К. Менгер, Л. 

Вальрас сияқты атақты экономистер бір уақытта және бір-бірінен 

тәуелсіз түрдегі, негізінде гипотетикалык бірліктерде - 

ютильдерде әр түрлі игіліктердің пайдалылығын салыстыру 

мүмкіндігі туралы гипотезасы бар пайдалылықтың сандық 

теориясын ұсынды. 

К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер сияқты австриялық 

мектептің кейбір ӛкілдері сандар ресурстарды шектеу 

жағдайында бағаға әсер ететін факторлардың біреуі болып 

табылатындығы туралы ережені дәлелдеді. Қандай да бір 

игіліктердің бірізділікпен тұтынылатын сандары тұтынушы үшін 
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кемімелі пайдалылыққа ие болады деген заңдылық айқындалды. 

Бұл ретте олар жалпы және шекті пайдалылықты ажыратты. 

Пайдалылық функцнясы - игіліктер уақытының осы 

кезеңінде олар тұтынғандардың санымен байланысты жалпы 

пайдалылықтың тұынушылардан алынған шамасын бейнелейтін 

функция. Пайдалылықтың талдау функциясы былай белгіленеді: 

, 
             мұнда TU - жинақталған пайдалылык; 

f  -  функционалдық тәуелділіктің нысаны; 

Qx, Qy, Qi - игіліктердің тұтынылған түрлерінің кӛлемі. 

 

Пайдалылық бағасы тұтыну процесінің кейбір 

заңдылықтарымен байланысты болады. Біріншіден, адамның 

кажеттілігі біртіндеп қанығады, яғни игілік қалай 

пайдаланатындай шамада қанағаттанады. Жалпы пайдалылық 

тұтынылған игіліктер санының есебінен ӛсетін болады. 

Экономикалык игіліктердің жалпы пайдалылығы – бұл 

игіліктердің белгілі бір кӛлемін тұтыну кезінде қол жеткен 

психологиялық қанағаттандыру деңгейі. Екіншіден, кажеттіліктің 

толық емес қанағаттандырудан оның толық қанағаттандыруға 

ӛтуі бірте-бірте болады, яғни тұтыну шамасы бойынша 

қажеттілік қарқындығы немесе шиеленісушілігі азаяды. 

Тұтынушыны игіліктің әрбір қосымша бірліктерінен шығаратын 

пайдалылық деңгейі шекті пайдалылық деп аталады. Ол мына 

формула бойынша анықталады: 

 
 

            мұнда MU - шекті пайдалылық; 

 - тұтынылатын игіліктер санының ӛзгерісі 

салдарынан болатын жалпы пайдалылық ӛзгерісі; 

 - тұтынылатын игіліктер кӛлемінің сандық ӛзгерісі. 
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Басқаша айтқанда, шекті пайдалылық - бұл қосымша 

бірліктерді тұтыну кӛлемінің ұлғаюы кезінде тауар 

жинағының жалпы пайдалылығын жетілдіру. 

Қандай да бір игіліктің жүйелі тұтынылатын саны тұтыну 

үшін кемімелі пайдалылықты меңгереді. Бұл тәуелділік заңды 

түрде пайда бола отырып, кемімелі шекті пайдалылық заңы деген 

атауға ие болды және сондай-ақ 3.3(б)-суретте кӛрсетілген, 

Госсеннің бірінші заңы деп аталады. 

 

 
 

3.3-сурет - Функциялар: а) жалпы пайдалылық, б) шекті 

пайдалылық 

 

TU және MU қисықтарының негізгі қасиеттері: 

1) TU қисығы координата осінің басынан басталады: жалпы 

пайдалылық нольдік тұтыну кезінде нольге тең; 

2) MU ӛзіндік максимум мәні TU жетістіктері кезінде нольге 

тең; 

3) MU мәні TU тӛмендетуі кезінде теріс; 

4) MU мәні оның ӛсуші учаскесіндегі TU қисығының асыра 

сілтеу нүктесіндегі ӛзінін максимумына жетеді; 

5) әдетте MU қисығы теріс кӛлбеуде болады. 

Тұтынушы таңдауына тек қана шекті пайдалылықтың 

шамасы (MU) емес, сонымен бірге басқа тауардың қосымша 

бірліктерін алу үшін құрбан етуге кажет ақша бірліктерінің саны 

немесе тауарларға деген баға ара қатысына да әсер етеді. Әр түрлі 
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бағамен сатылатын тауарлардың шекті пайдалылығы ӛзара 

салыстырмалы болу үшін бір ақша бірлігін есептеудегі шекті 

пайдалылықты қарастыру қажет. 

Максимум пайдалылық тауарларды сатып алу кезінде, егер 

ӛнімдердің әрбір түрлерін сатып алуға шығындалған әрбір ең 

соңғы ақша бірлігі бірдей шекті пайдалылықты әкелетіндей, 

бюджет міне осындай түрде тарайтын болса ғана қол жеткізуге 

болады. 

Пайдалылықты максимумдау (тұтынушының тепе-тең 

жағдайы), сондай-ақ Госсеннің екінші заңы деп аталатын 

ережесі мына түрде берілуі мүмкін: 

 
 

       мұнда MUX, MUy, . . M U i  - тауардың шекті пайдалылығы; 

, ,  - тауар бағасы. 

 

Егер             онда, табыс сатып алынған тауарлар 

арасында дұрыс таратылмады дегенді білдіреді. Тепе-теңдікке 

жету үшін, тауар және табыстың берілген бағасы кезінде X 

тауарынан кӛп немесе Ү тауарынан аз сатып алу керек.  

 

3.2 Тұтынушылық таңдау теориясына ординалистік амал 

 

Пайдалылықты талдауға деген реттік (ординалистік) амал 

тұтынушы пайдалылықтың сандық бағасын бере алмайды, бірақ 

ӛзінің субъективті бағаларына сәйкес басымдықтар тәртібімен 

пайдалылықты таңдай алады деген постулатқа сүйенеді. Бұл 

ретте талдау келесі ұйғарымдар қатарына – 3.4-суретте 

кӛрсетілген тұтынушылық таңдаудың аксиомаларына сүйенеді. 
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3.4-сурет - Тұтынушылық таңдаудың аксиомалары 

 

 Толық реттеу немесе салыстыру аксиомасы - 

тауарлардың кез келген жұптары (А және В) үшін үш 

ықтималдылық; 1) А немесе В-ға қарағанда артығырақ; 2) В 

немесе А-ға қарағанда артығырақ; 3) немесе А және В бірдей 

артығырақ болады деген ұйғарым. 

 Транзитивтік аксиома - тұтынушы талғамының 

тұрақтылығы және белгіленген келісімнен шығады: егер А, В 

және С - қандай да бір тауарлардың комбинациясы және 

тұтынушы А және В немесе В және С таңдауында талғаусыз 

болса, онда ол сондай-ақ, А және С арасындағы таңдауда да 

талғаусыз болады. 

 Қанықпаушылық аксиомасы - тұтынушы басқа тең 

жағдайлар кезінде әдетте аталған игіліктің үлкен санын оның аз 

санына қарағанда артық кӛреді. 

Тұтынушылық тепе-тендігі бір жағынан, ординалистік 

теорияға сәйкес тұтынушы бюджетіне сәйкес келуінің, ал басқа 

жағынан, игіліктің қалаған жинағы нәтижесінде қол жетеді. 

 Тұтынушының басымдығы олардың жеке бағасына сәйкес 

игіліктер жинағының таңдауында жасалады.  
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Олар талғаусыздық қисығының кӛмегімен графикалық түрде 

берілуі мүмкін. Талғаусыздық қисығы үш шамалы кеңістікте 3.5-

суретте берілген екі игіліктің жиынтық пайдалылықты жобалау 

нәтижесінде алынуы мүмкін. 

 

ТАЛҒАУСЫЗДЫҚ ҚИСЫҒЫ 

 
 

3.5-сурет - Талғаусыздық қисығының графигі 

 

Талғаусыздық қисығы игіліктердің әр түрлі жинақтары 

пайдалылығының тең деңгейін бейнелейді. Талғаусыздық қисығы 

тауарлардың әр түрлері үшін 3.6, 3.7, 3.8 және 3.9-суреттерде 

кӛрсетілген әр түрлі конфигурациядар болады. 
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Жазықтықтағы талғаусыздық қисығы жиынтығы 3.10-суретте 

кӛрсетілген, талғаусыздық қисығының картасын құрайды. 

Талғаусыздық қисығы картасы тұтынушының артықшылығын 

білдіреді және оның қатынасын әр түрлі игіліктердің кез келген 

екі жинағы алдын ала болжауға мүмкіндік береді. Демек, 

тұтынушы үшін бірінші талғаусыздық қисығында А және В 

игіліктерінің екі жинағының да маңызы бірдейлік, ӛйткені 

біріншісінде талғаусыздық қисығы және тең пайдалылықты 

болады. Алайда үшінші талғаусыздық қисығына жататын С тауар 

жинағы сатып алушы үшін барынша оңтайлы болып табылады, 

ӛйткені ол игіліктердің үлкен санын қамтиды және үлкен 
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пайдалылыққа ие болады. 

 

 

Талғаусыздық қисығының қасиеттері: 

1) талғаусыздық қисығы қиып ӛтпейді; 

2) жоғарыда және басқаларынан гӛрі дұрысырақ жатқан 

талғаусыздық қисығы тауарлар және кӛрсетілетін қызметтердің 

неғұрлым артықшылықты жинағын білдіреді; 

3) талғаусыздық қисығы кеңістіктің кез келген нүктесін қиып 

ӛтуі мүмкін; 

4) талғаусыздық қисығы жоғары сапалы игіліктердің кез 

келген жұптары үшін координата басында дӛңес; 

5) талғаусыздық қисығы теріс кӛлбеу болады. 

Талғаусыздық қисығының кӛмегімен тауарлардың ӛзара 

айырбасталуын және зерттеуге болады. Ол ауыстырудың шекті 

нормасының (MRS) ұғымын білдіреді. Ауыстырудың шекті 

нормасы (MRS) - бұл сатып алушы басқа тауардың қосымша 

бірлігін тұтыну үшін бас тартатын тауарлардың сандық apа 

қатынасы. Ол мына формула бойынша анықталады: 

 
 

            мұнда MRSxy - X тауарының У тауарымен ауыстырудың 

шекті нормасы; 

ΔХ - тұтынушы бас тартатын X тауарының саны; 

ΔҮ - тұтынушы X тауарының шығынының орнын   
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толтыратын Ү тауарының саны; 

    MUX және MUy - X тауары және Ү тауарының тиісті шекті 

пайдалылығы. 

 

MRSXy, бір игілікті басқа игілікке айырбастау мүмкіндігін 

кӛрсете отырып, сол уақытта тұтынушы ӛзі үшін барынша 

пайдалы деп санайтын тауар жинағын анықтауға мүмкіндік 

бермейді. Бұл ақпаратты бюджеттік сызық береді. Ол екі 

игіліктер жинағының жиынын графикалық түрде бейнелейтін, 

оларды қолданудың бірдей шығынын талап ететін, теріс кӛлбеуі 

бар түзу сызықты білдіреді. Ол, яғни ақшаны4 аталған сомасына 

қандай тұтынушы жинағын алуға болатынын кӛрсетеді. 

Тұтынушы таңдауына әсер ететін екінші құрам, оның табысы (I) 

болып табылады. Тұтынушы ӛзінің барлық табысын: X және Ү 

тауарларын сатып алуға шығындайды деп жорамалдайық. Бұл 

жағдайда бюджеттік шектеу теңдеуі мына түрде жазылады: 

 

 
 

             мұнда  I - сатып алушы табысы, 

Рх, Ру - X және Ү тауарларының тиісті бағасы. 

 

Осы жағдаймен қанағаттанатын тауар жинақтарының барлық 

жиыны бюджеттік шектеу теңдеуін түрлендіру жолымен алынған 

бюджеттік сызық шекарасында орналасқан: 

 

 

      мұнда -  бұл абcциссалар осіне қарай түзу кӛлбеу бұрышы.  

Бюджеттік сызық берілген бағалар және берілген бюджет 

кезінде тұтынушылардың сатып алуы мүмкін екі игіліктің 

барлық мүмкін комбинациясын кӛрсетеді. 

Бюджеттік сызық құру үшін X және Ү тауарлары санын 

осьтер бойынша саламыз. А нүктесінің координатасы мына 
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формула бойынша анықталады. 

 

 
 

Ал В нүктесіндегі абцисса:  

 

 

 

А және В нүктелерін қоса отырып, 3.11-суретте кӛрсетілген 

бюджеттік сызықты аламыз. Бюджеттік кеңістіктің ішіндегі кез 

келген нүкте, яғни табыс толықтай шығындалмайтын тауар 

жинағын сипаттайды. Кеңістіктен тыс нүкте тұтынушы үшін 

неғұрлым қажетті, алайда аталаған табыс кезінде оған қол жеткізе 

алмайтын тауар жинағын бейнелейді. А нүктесі, яғни табыс Ү 

тауарына, ал В нүктесі X тиісті тауарға шығындалуын білдіреді. 

 

 
 

3.11-сурет - Бюджеттік шектеу сызығы 

 

Бюджеттік сызық барлық нүктелерде бірдей кӛлбеу болады, 

сондықтан тұтынушы әрдайым X тауарына, осы тауарлардың 

қолданыстағы бағасы кезінде қосымша бірлікті алу үшін Ү 

тауарының бір санынан бас тартуы керек. Бюджеттік сызық 

неғұрлым ширатылған болса, екі тауар бағаларының ара- 

қатынасы соғұрлым биік және X қосымша бірлігін алу үшін 

қажетті Ү санынан бас тарту қажет, яғни бюджеттік сызықтың 

кӛлбеуі онда нарық Ү тауарын X тауарымен «ауыстыруға» дайын 
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ӛнімді кӛрсетеді. Тауардың бағаға ара қатысының ӛзгерісі кезінде 

бюджеттік сызықтың кӛлбеу бұрышының ӛзгерісі болады, 

бюджеттік сызықтың сатып алу қабілеттілігінің ӛзгерісі кезінде 

тиісті тарапқа жылжытылады және 3.12-суретте кӛрсетілген 

бастапқы параллель жағдайда болады. 

 
 

3.12-сурет - Бюджеттік шектеу сызығының ӛзгерісі 

 

3.3 Тұтынушы тепе-теңдігі. Тепе-теңдік шарттары 

 

Тұтынушы тепе-теңдігі талғаусыздық кисығының 

картасымен бюджеттік шектеу сызығының қосарлану 

нәтижесінде жетеді. Тұтынушының тепе-теңдік нүктесі, яғни 

бюджеттік сызық кӛлбеуі 3.13-суретте берілген, талғаусыздық 

қисығының біреуіне қатысты жағдайға сәйкес келеді. 

 
 

3.13-сурет - Тұтынушы тепе-теңдігі 
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3.13-суреттен кӛрініп тұрғандай, тұтынушы тепе-теңдігінің 

нүктесі бір уақытта екі шартты қанағаттандырады: біріншісі – 

бұл баға қатынасына ауыстыру шекті нормасының теңдігі, яғни: 

 

 
 

екіншісі - бұл барлық қолдағы табыстың шығындалғаны, яғни 

теңдіктің орындалуы болады:  

 

 
 

 

               Ӛзін-ӛзі тексеруге арналган сұрақтар: 

 

1. Веблен эффектісі нені білдіреді? 

2. Бюджеттік сызықтың теңдеуі қандай? 

3. Талғаусыздық қисығы нені білдіреді? 

4. Талғаусыздық қисығынын картасын қалай құру керек? 

5. Функционалдық сұраныс нені білдіреді? 

6. Тұтынушы тепе-теңдігі қалай орнатылады? 

7. «Ауыстырудың шекті нормасы» дегеніміз не? 

8. Талғаусыздық қисығының касиеттері қандай? 

9. Тұтынушының кардиналистік және ординалистік 

теориясынын айырмашылығы неде? 

10. Госсеннің бірінші және екінші заңдары қалай 

тұжырымдалады?
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            4   САЛЫСТЫРМАЛЫ  СТАТИКА  ЖӘНЕ  

                           СҰРАНЫС   ТАЛДАУЫ  
Тұтынушының жеке сұранысына екі негізгі фактор әсерін 

тигізеді: 

1) табыстың ӛзгерісі; 

2) бағаның ӛзгерісі. 
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4.1 «Табыс-тұтыну» қисығы және Энгель қнсығы.            

Баға-тұтыну» қисығы. Нарықтық сұраныс қнсығы 

Тұтынушы тәртібін талдаудың келесі қадамы - тұтынушы 

сұранысына деген баға мен табыс ӛзгерісіне әсер ету. Ең бірінші 

табыс ӛзгерісінің тұтынушының тәртібіне әсер етуін қараймыз. 

Тұтынушының табысы баға ӛзгермеушілігі кезінде ұлғаяды және 

бюджеттік сызықтың оң жағында параллель ығысуда графикалық 

түрде бейнеленеді деп жорамалдайық. Табыстың әрбір жаңа 

деңгейі кезінде тұтынушының тепе-теңдік нүктелерін қоса 

отырып, «табыс - тұтыну» қисығын аламыз. 

«Табыс-тұтыну» қисығы тепе-теңдік нүктелерін қосады және 

табыстың ӛсуімен X және Ү тауарларды тұтыну қалай ӛзгеретін-

дігін кӛрсетеді.«Табыс-тұтыну» қисығының түрлері тауар 

түрлерінен байланысты болады. 
Қалыпты игіліктер үшін «табыс-тұтыну» сызығында оң 

кӛлбеу, сапасыз тауарлар үшін - теріс кӛлбеу болады, ол бейтарап 

тауарлар үшін (бірінші қажеттіліктегі тауарлар) вертикаль 

болады. 

Қалыпты тауарлар - бұл, халық табысының ӛсуімен бірге 

оларға сұраныс ӛсетін тауарлар. 

Сапасыз тауарлар - бұл, халық табысының ӛсуімен бірге 

сұраныс түсетін тауарлар. 

Бейтарап тауарлар - бұл, табыстың барлық деңгейі кезінде 

оларды тұтыну ӛзгеріссіз қалатын игіліктер. 

 

 
 

4.1-сурет - Қалыпты тауарлар үшін «табыс-тұтыну» қисығы 
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4.2-сурет - Сапасыз тауарлар үшін «табыс-тұтыну» қисығы 

 

 

 
 

4.3-сурет - Бейтарап тауарлар үшін «табыс-тұтыну» қисығы 

 

«Табыс-тұтыну» қисығы Энгель қисығын құру үшін негіз 

болады. Энгель қисығы игіліктерге деген сұраныс кӛлемінің 

тұтынушы табысына тәуелділігін кӛрсетеді. 

Энгель қисығының түрі табыстан байланысты сатып алу 

икемділігіне тәуелді болады. 
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4.4-сурет - Қалыпты тауарлар үшін Энгель қисығы 

 

 
 

4.5-сурет - Жоғары сапалы тауарлар және сән-салтанатқа 

арналған Энгель қисығы 

 

Егер табыс І1 қарағанда аз болса, онда игілікке мүлде қол 

жетпейді. 

 
 

4.6-сурет - Сапасыз тауарлар үшін Энгель қисығы 
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Сапасыз тауарларды тұтыну әзірше табыс І1 деңгейіне 

жетпейінше ӛседі.  

Тұтынуға сондай-ақ тауар бағасының ӛзгерісі де әсер етеді. 

Тұтынушының табысы ӛзгермейді, ал X тауар бағасы тӛмендейді, 

бюджеттік сызықтың кӛлбеу бұрышының ӛзгерісінде графикалық 

түрде бейнеленеді деп жорамалдайық. Бұл ретте талғаусыздық 

қисығы бюджеттік шектеу қисығының жанасу жетістігіне дейін 

ығысады деп санайық. Тепе-теңдік нүктелерін тізбектілікпен қоса 

отырып, «баға-тұтыну» қисығын құруға болады. 

«Баға-тұтыну» қисығы осы тауарлардың біреуіне 

бағалардың ӛзгеруіне байланысты екі тауарды жеке 

тұтынудың оңтайлы деңгейінің ӛзгерісін кӛрсетеді. 

Осы «Баға-тұтыну» қисығының кӛмегімен шекті пайдалылық 

принципі негізінде X тауары үшін жеке сұраныс желісін құруға 

болады. «Баға-тұтыну» қисығының негізінде тауарға деген 

сұраныс қисығын құру 4.7-суретте берілген. 

 

 
 

4.7-сурет - «Баға-тұтыну» қисығы және жеке сұраныс қисығы 
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Жеке сұраныспен қатар нарық сұранысын ажыратады. 

Нарық сұранысы - бұл тауардың әрбір осы бағасы кезіндегі 

барлық тұтынушылар сұранысының жалпы кӛлемі. Осы 

игіліктерде нарық (салалық) сұранысының қисығын құру үшін, 

әрбір бекітілген баға деңгейі үшін тұтынудың барлық жеке 

кӛлемін қосу керек, яғни нарық сұранысының қисығы тауарға 

деген жеке сұраныс қисығының горизонталь қосу нәтижесінде 

алынады. 

Жоғарыда қарастырылған ұғымдар тауарға деген сұраныстың 

ӛзгерісімен байланысты себептерді талдау үшін маңызды болып 

табылады. 

Бұл үшін ауыстыру тиімділігін және табыс әсерін мақсатқа 

сай қарастыру керек. Осыған байланысты бір мезгілде екі 

процесті: тұтынушының нақты табысының ӛзгерісін де және 

игіліктер бағасының ӛзгерісін де қарастыру қажет, яғни қандай 

шамада сұраныстың ұлғаюы бағаның тӛмендеуін, ал қандай 

шамада нақты табыстың ұлғаюын тудыратынын анықтау міндеті 

болады. 

 

 
 

4.8-сурет - Табыс әсері және ауыстыру тиімділігі 

 

Ауыстыру тиімділігі (Э3) - бұл табыс ӛзгерісінің есебінсіз 

тұтынушы жинағына енетін тауарлардың біреуінің бағасының 

ӛзгерісінің нәтижесіндегі тұтыну құрылымындағы ӛзгеріс. 

Табыс әсері (Эд) - бұл ауыстыру тиімділігінің есебінсіз 



49 
 
 
 
 

игіліктер бағасының ӛзгерісін тудырған нақты табыс ӛзгерісінің 

есебінен тұтынушы сұранысына тигізетін әсері. 

Егер тұтынушы қалыпты тауарларды сатып алатын болса, 

онда табыс әсері және ауыстыру тиімділігі қосылады және жалпы 

тиімділікті алады. Бірақ қалыпты тауарлардың қатарында Гиффен 

тауарлары және тӛменгі сапалы тауарлар деп аталатындар да бар. 

Тӛменгі сапалы тауарлар - бұл тұтыну құрылымындағы 

шамалы меншікті салмағымен орын алатын тауарлар. Бұл 

жағдайда табыс әсері және ауыстыру ӛнімділігі тӛменгі сапалы 

тауарлармен қосылмайды және бұл ретте ауыстыру тиімділігі 

табыс әсерінен асып түседі. 

Гиффен тауарлары - бұл оларға сұраныс барлық тең 

жағдайларда тауар бағасының бағытында ӛзгеретін халықтың 

табысы аз жіктерінің бюджетінде үлкен орын алатын тауарлар. 

Бұл Гиффен тауарларымен жағдайда ауыстыру тиімділігі және 

табыс әсері қосылмайды, керісінше азайтылады, бұл ретте табыс 

әсері ауыстыру тиімділігінен артық болады. 

 

 

                Ӛзін-ӛзі тексеруге арналған сұрақтар: 

 

1. Табыс әсері және ауыстыру тиімділігі нені білдіреді? 

2. Гиффен тауарлары нені білдіреді? 

3. «Табыс – тұтыну» қисығын қалай құруға болады? 

4. Ӛнімдерге деген нарық сұранысының қисығын қалай 

құруға болады? 

5. «Баға - тұтыну» қисығы нені білдіреді? 

6. Қалыпты тӛмен сапалы және жоғары сапалы тауарлар 

үшін Энгель қисығы қандай түрде болады? 
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5  ӚНДІРІС    ТЕОРИЯСЫ 

5.1 Ӛндіріс, технология факторлары. Ӛндірістік функция 

 

Ӛндіріс - ресурстарды игіліктерге қайта түрлендіру процесі. 

Кез келген ӛндіріс, яғни ӛндіріс факторларының нысандарын 

қабылдайтын әр түрлі ресурстарды пайдаланумен байланысты 

болады. 

Ӛндіріс факторлары мынадай топтарға бӛлінеді: 

1) еңбек тартылған жұмыс күшінің жиынтығы ретінде; 

2) ӛндіріс қаражатының барлық кешенінің материалдық 

нысанын 

кӛрсететін капитал; 

3) жер табиғи жағдайлар кешені ретінде; 

4) ӛндірісті ұйымдастыру жӛніндегі қызмет ретінде 

түсіндірелетін 

кәсіпкерлік қабілеттілік. 

Тауарларды және кӛрсетілетін қызметтерді ӛндіру процесі 

ӛндіріс факторларының жинағы ретінде, сондай-ақ олардың 

арасындағы ара қатынаспен сипатталады, ол технология 

нысанында беріледі. Технология - бұл ӛндіріс факторларының 

белгілі бір орнықты комбинациясы. 

Кез келген экономикалық жүйеде тауарларды және 

кӛрсетілетін қызметтерді ӛндіру кәсіпорындардың кӛптігімен 

жүзеге асырылады. Ресурстар шығындарының құрылымы және 

ӛнімдердің максимум мүмкін шығарылуларының арасындағы 

технологиялық тәуелсіздік ӛндірістік функциялардың кӛмегімен 

беріледі. Басқаша айтқанда, ӛндірістік функция ӛндірістің 

пайдаланылған факторларының саны және бұл реттегі ӛнімдердің 

максимум шығаруларының арасындағы тәуелділікті кӛрсетеді. 

Ол ӛндірістің техникалық тиімді тәсілдерінің кӛптігін 

сипаттайды. Ӛндірістік функция барынша жалпы мына түрде 

болады: 

, 

            мұнда   - шығару кӛлемі; 

 - капитал (жабдық); 

 - еңбек; 

 - шикізат, материалдар; 
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 - технология; 

 - кәсіпкерлік қабілеттілік. 

 

Фирма ықшамдау мақсатында бір тауарды ӛндіреді және екі 

ресурсты пайдаланады деп санайық: еңбек ( ) және капитал ( ), 

онда фирманың экономикалық қызметі ӛндірістік функциямен 

сипатталуы мүмкін: 

, 

 

мұнда  - ӛнімдерді шығарудың максимум мүмкін кӛлемі; 

 - еңбек мӛлшері; 

 - капитал мӛлшері. 

 

Барынша қарапайымы Кобба-Дугластың ӛндірістік 

функциясының екі факторлы моделі болып табылады, соның 

кӛмегімен еңбек және капиталдың ӛзара байланысы ашылады. 

 

, 

 

мұнда  - ӛндіріс масштабының ӛнімдерді шығаруға деген әсерін 

бейнелейтін коэффициент; 

 - капитал және еңбек; 

 – капитал шығындары бойынша ӛндірістік икемділік  

кӛлемініңкоэффициенті; 

 – еңбек шығындары бойынша ӛндірістік икемділік 

кӛлемінің коэффициенті. 

 

Икемділік коэффициенттерін талдау негізінде Кобба-Дуглас 

функциясында ӛндірістік функциялардың тӛмендегі түрлерін 

атап кӛрсетуге болады: 

1)  болғанда пропорционал ӛсетін; 

2)  болғанда пропорционал емес ӛсетін; 

3)  болғанда кемімелі. 
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5.2  Изокванта. Технологиялық ауыстыру нормасы 

 

Ӛндірістің әрбір тәсілі графикалық түрде нүктемен берілуі 

мүмкін, координаталары  және  ресурстардың мӛлшерін 

шығаруда аталған кӛлемді ӛндіруге арналған минимум 

қажеттілерді, ал ӛндірістік функция - тең шығару сызығын 

немесе изоквантаны сипаттайды. 

Изокванта немесе тұрақты тең ӛнімдердің қисығы - 

ӛнімдердің бірдей шығаруларын қамтамасыз етуші (5.1-сурет) 

ӛндіріс факторлары (ресурстары) комбинациясының шексіз 

жиынын білдіретін қисық. Демек, ӛндіріс ( ) кӛлемі , 

 ...  ӛндіріс факторларының әр түрлі комбинациясы 

кезінде  ӛзгермейтін болып қалады. 

Олардың әрқайсысы ресурстардың белгілі бір үйлесімін 

пайдалану кезінде қол жеткізілетін ӛнімнің максимум 

шығарылымын кӛрсететін изокванта жиынтығы изокванта 

картасы деп аталады (5.2-сурет). 

Ӛндіріс теориясындағы изокванта картасы тұтынушы 

теориясындағы талғаусыздық қисығының картасына барабар 

еместігін ескеру қажет. Алайда тұтынушының жиынтық 

қанағаттанушылығын дәл ӛлшеуге болмайтын талғаусыздық 

қисығынан айырмашылығы, изокванталар ӛндірістің нақты 

деңгейлерін кӛрсетеді: 10, 20, 40, 120, 200, 270 мың және т.б. 

 

 
 

5.1-сурет - Тең ӛнім қисығы - изоквантаның түрі 
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5.2-cypет - Изокванта картасы 
 

Изоквантаны зерттеу кезінде басқа фактордың ӛзгерісін 

тудырған ӛндірістің бір факторы кӛлемінің ӛзгерісін –  - 

технологиялық ауыстырудың шекті нормасын атап кӛрсетеді. 

Басқаша айтқанда, технологиялық ауыстырудың шекті нормасы 

шығарудың бірдей кӛлемін камтамасыз ету кезінде еңбектің әрбір 

бірлігін ауыстыра алатын капитал шамасын кӛрсетеді (5.3-сурет). 

 

 
 

мұнда  қалғанды пайдалану ӛзгерісі;  

 еңбекті пайдалану ӛзгерісі. 

 

 
 

5.3-сурет – Еңбекті капиталмен технологиялық ауыстырудың 

шекті нормасының ӛзгерісі 
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Осылайша, еңбек шығындарының ұлғаюмен, капитал 

шығындары азаятын болады, ал бұл ӛз кезегінде  еңбектің 

шекті ӛнімділігі азаятынын және   капиталдың шекті 

ӛнімділігі кӛбейетінін білдіреді. Онда формула мына түрде 

болады: 

 

 
 

Изоквантаның маңызды ерекшелігі, олардың кӛмегімен 

пайданы барынша кӛбейту жағдайын анықтау болып 

болатындығын, бірақ ең алдымен ӛндіріс шығындарын барынша 

азайту ережесін қарастыру қажеттігін атап ӛту керек. 

Erep  болса, онда капитал және еңбек абсолют 

ӛзара ауыстырымдылықпен сипатталады. 

Erep  немесе  болса, онда ӛндіріс 

факторлары абсолют ӛзара ауыстырымдылықпен сипатталады. 

Erep  болса, онда ӛндіруші еңбек капиталын 

жоғары бағалайды. 

Erep  болса, онда тұтынушы капитал еңбегін 

жоғары бағалайды. 

Факторларды ауыстыру мүмкіндіктері технология 

ерекшеліктерімен қайта анықталған. MRTS мәндерінен болатын 

тәуелсіздікте ӛндірістік функциялардың бірнеше түрлерін атап 

кӛрсетуге болады (5.4-сурет). Факторлардың идеал ӛзара 

ауыстырымдылық жағдайында, олардың біреуі басқалармен 

толықтай ауысқанда, яғни  ӛндіріс бір фактордың 

кӛмегімен жүзеге асырылуы мүмкін және ол изоквантаның 

барлық нүктелерінде тұрақты болады. Ӛндіріс үшін 

факторлардың бекітілген пропорцияларымен бір факторды басқа 

факторға ауыстыру  мүмкін емес.  

Кобба-Дугластың  ӛндірістік функциясы 

үшін және ауыстыру дәрежесінде изоквантаның бойында қозғалу 

шамасы бойынша кемімеліні сипаттайды. Ауыстырудың тұрақты 

икемділігі бар ӛндірістік функциялар үшін -  

функциясы. 
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5.4-сурет - Ӛндірістік функциялар типтері 
 

5.3 Ӛндіріс факторларының орташа ӛнімі және шекті ӛнімі. 

Ӛндіріс факторларының кемімелі қайтарым заңы. Масштаб 

эффектісі 

 

Фирманың қысқа мерзімдегі қызметін қарастырайық, онда 

факторлардың біреуі айнымалы — , ал қалған барлық 

факторлар тұрақты болып табылады. Айнымалы факторға әсер 

ету үшін келесі ұғымдарды енгізу қажет: жиынтық ӛнім - , 

орташа ӛнім -  және шекті ӛнім - , графигі 5.5-суретте 

кӛрсетілген. 
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5.5-сурет - Орташа, шекті және жалпы ӛнімдердің ӛзара 

байланысы 

 

1-кезеңде -  және , әрі  ӛседі.  айнымалы 

фактордың ӛсімімен ӛседі, алайда онда берілген технология 

шеңберінде шегі болады.   нүктесінде ӛзінің максимумына 

қол жеткізеді. 

2-кезеңде -  және  МР = АР нүктесінде түседі. 

3-кезеңде - , ал ТР ӛседі. 

4-кезеңде - ТР ӛз максимумын С нүктесінде қол жеткізеді, бұл 

ретте МР ӛз минимумын С3 нүктесінде қол жеткізеді. 

ТР жиынтықты ӛнімдер деп айнымалы фактордың кейбір 

мӛлшерін пайдаланумен кәсіпорындарда ӛндірілген ӛнімдердің 

мӛлшерін атайды. 

АР орташа ӛнімі деп пайдаланған айнымалы фактордың 

кӛлеміне жиынтықты ӛнімнің қатынасын атайды: 

МР шекті ӛнімі деп ӛндірістің пайдаланған айнымалы 

факторын мӛлшерін шексіз аз ӛсімше кезінде ӛндірілген 
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қосымша ӛнімдерді (жиынтықты ӛнімдердің ӛсімі) атайды: 

 

 
МР шекті ӛнімі деп ӛндірістің пайдаланған айнымалы 

факторын мӛлшерін шексіз аз ӛсімше кезінде ӛндірілген 

қосымша ӛнімдерді (жиынтықты ӛнімдердің ӛсімі) атайды. 

 

 
 

F1 ӛсімі барлық айнымалы факторлар сапалы әрі біртекті 

және F1 бірлігінің қосылуы технологияның ӛзгеруіне әкелмейтін 

жағдайда жиынтық ӛнімдерді шығарудың азайғанына әкеледі. 

Кемімелі шекті қайтарым заңының мәні мынадан тұрады: қалған 

факторлар ӛзгермегенде қандай да бір ӛндірістік факторды 

пайдаланудың ӛсуімен ерте ме, кеш пе айнымалы факторды 

қосымша пайдалану ӛнім шығарудың салыстырмалы, ал кейіннен 

абсолютті кӛлемінің тӛмендеуіне әкелетін нүктеге қол 

жеткізіледі. Кемімелі шекті ӛнімділік заңы абсолют емес, ал 

салыстырмалы сипатта болады. Біріншіден, ол уақыттың қысқа 

мерзімді кесіндісінде жарамды, ал екіншіден, техникалық 

прогресс 5.6-суретте кӛрсетілгендей, оның шекарасын үнемі 

ашады. Кӛрнекті түрде кӛрсетілгендей, жаңа технологияға ӛту 

кезінде айнымалы фактор және ӛндіріс кӛлемінің ӛсімі болады. 

 

 
 

5.6-сурет - Ғылыми-техникалық прогрестің шекті ӛнімділікке 

тигізетін әсер 
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                 Ӛзін-ӛзі тексеруге арналған сұрақтар: 

 

1. Ӛндірістік функция дегеніміз не? 

2. Технологиялық ауыстырудың шекті нормасы қалай 

есептеледі? 

3. Сізге ӛндірістік функциялардың қандай типтері белгілі? 

4. Ӛндіріс сатыларының қайсысы және фирманың жұмыс 

істеу кӛзқарасы тұрғысынан оңтайлы болып табылады? 

5. Изокванта нені білдіреді? 

6. Ӛнімдердің шығарылуы Ү = K.L ӛндірістік функциямен 

сипатталады. 

7. Бұл осы фирмада еңбектің орташа ӛнімі шекті ӛнімге 

қарағанда жылдам еседі дегенді білдіреді ме? 

8. Кемімелі шекті ӛнімділік заңы дегеніміз не? 

9. Ӛндірістік функция нені сипаттайды? 

10. Координатаның бастауынаи неғұрлым алыс изокванта ең 

үлкен шығарылымды кӛрсетеді деген тұжырым дұрыс па? 
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                                  6  ӚНДІРІС  ШЫҒЫНДАРЫ 

6.1 Бухгалтерлік және экономикалық шығындар. Жүктелген 

шығындар 

 

Шығындар - бұл ӛндірістің сатып алынған факторларына 

тӛлеу, ӛнімдерді ӛндіруге кететін шығындар. Ӛндіріс шығындары 

ресурстарды баламалы пайдаланудан бас тартумен байланысты 

ӛндіріс бойынша шығындардың құн нышандарында 

берілгендерді білдіреді. 

Шығындарды түсіндірудің екі амалы болады. Шығындар 

олардың бірінші- сіне сәйкес оларды сатып алудың нақты 

бағадағы шығындалған ресурстар құндылығы ретінде 

анықталады. Экономистер бұл шығындарды ―бухгалтерлік 

шығындар‖ деп атайды. Екінші амалға сәйкес - сол ресурстарды 

неғұрлым тиімді пайдалану кезінде болатын басқа игіліктердің 

құндылығы ретінде. Мұндай жағдайда ―баламалы шығындар‖ 

туралы айтылады. Мысалы, кәсіпкер ӛндіріске 10 млн. теңге 

салуға шешім қабылдайды. Ол жыл соңында шығыстардан 2 млн. 

теңге кӛлемінде артық кіріс алады. Егер ол сол уақытта оларды 

банкке салса, онда жылдың соңында 13 млн. теңге алар еді, яғни 

шаруашылық кызметіне қарағанда үлкен сомаға ие болады. 

Демек, ӛндіріс пайдасына талдау жасай отырып, ол ӛзінің 

қаражатын баламалы пайдаланудан бас тартты және 13 млн. 

теңге алу мүмкіндігінен айырылды. Балама (жүктелген немесе 

экономикалық) шығындар кәсіпкер үшін 13 млн. теңгені 

құрайды. 

Экономикалық шығындарға мыналар жатады: 

1) кӛрінетін (сыртқы) шығындар - бұл ӛндіріс факторларын 

жеткізушілерге тікелей тӛлемдер нышандарын қабылдаушы 

балама шығындар; Шикізаттар және материалдарды жеткізу, 

энергия тӛлемдері, жұмыскерлердің еңбек ақылары, несие үшін 

пайыздар, салықтар - бұл кӛрінетін шығындардың типтік 

нысандары. Әдетте кӛрінетін шығындар бухгалтерлік 

шығындарға тең; 

2) кӛрінбейтін (ішкі) шығындар - бұл фирма иелеріне қатысты 

ресурстарды пайдаланудағы балама шығындар. Әдетте фирмалар 

оларды ӛздерінің бухгалтерлік есеп беруінде белгілемейді. 
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3) қалыпты пайда - балама пайдаланудан кәсіпкерлік 

қабілеттілікті ұстап қалу үшін минимум тӛлем; 

4)қайтарымсыз шығындар жүктелген шығындар 0-ге тең 

болған кезде балама пайдаланылмайтын шығындар. 

 

 
 

6.1-сурет – Ӛндірістің экономикалық шығындарының құрылымы 

 

Кӛрінетін және кӛрінбейтін шығындар арасындағы 

айырмашылықты белгілеу «пайда» ұғымын түсіну үшін қажет. 

Экономикалық пайда - бұл фирма түсімі (табыстың 

жиынтығымен) және оның шығындары (кӛрінетін де, кӛрінбейтін 

де) арасындағы айырмашылық. 

«Пайда» термині бизнес әлемінде жиынтық табыстар және 

кӛрінетін шығындардың айырмашылығын белгілеу үшін жай ғана 

жиі қолданылады. Экономистер мұндай пайданы бухгалтерлік 

пайда деп атайды. 

Кейде экономикалық пайда нольге тең болған кезде, 

кәсіпкерлер алатын қалыпты пайда ұғымдарын пайдалану талап 

етіледі. 

Қалыпты пайда кейбір ресурстар оларды ең жақсы баламалы 

пайдалану кезінде ӛз иелеріне әкелетін пайданы білдіреді. Ол 

кӛрінбейтін шығындар элементі болып табылады. Экономикалық 

шығындар құрылымында қалыпты пайданың бӛлінуі ӛндіріс 

тиімділігі деңгейлері арасына шек қою мақсатын қояды. Егер 

қалыпты пайданы енгізген экономикалық шығындар ӛндірілетін 

игіліктер бағасынан тӛмен болса, онда бұл фирма артық пайданы 

алады дегенді білдіреді, демек орташа салалы деңгейлермен 

салыстырғанда неғұрлым тиімді ресурстар пайдаланылады. 
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Осылайша, бухгалтерлік және экономикалық шығындарының 

арасындағы айырмашылық тек сапалы сипатта ғана емес, алайда 

сандық сипатта болады. 

 

6.2 Қысқа мерзімді кезеңдегі ӛндіріс шығындары. 

 

Қысқа мерзімді кезең - бұл уақыт кезеңі кәсіпорын ӛзінің 

ӛндірістік қуатын ӛзгертуі үшін тым қысқа, бірақ бұл тіркелген 

қуаттарды пайдалану қарқынды- лығының дәрежесін ӛзгерту 

үшін жеткілікті ұзақ. 

Қысқа мерзімдегі шаруашылықты жүргізудің практикасында 

шығындарды тұрақты және айнымалыға бӛлу жиі қолданылады. 

FС тұрақты шығындары (fixed cost) - бұл ғимараттарды 

күтуге, жерді жалға алуға, күрделі жӛндеуге кететін шығындар, 

әкімшілікті-басқару шығындары, амортизацияға, қызмет 

кӛрсетуші персоналға тӛлеу, сақтандыру, жарнама, несие үшін 

тӛлемдер және т.б. Олар қысқа мерзімдік кезеңде олардың 

шамасы ӛндіріс кӛлемінің ұлғаюымен немесе қысқаруымен 

байланысты ӛзгермейтін кезде тұрақты. Сондай-ақ олар ӛнімдер 

мүлдем шығарылмайтын кезде де орын алады. 

VC айнымалы шығындар (variable cost) - бұл шамасы 

ӛндіріс кӛлемінің ұлғаюы немесе азаюына байланысты ӛзгеретін 

шығындар. Айнымалы шығындарға шикізатқа, электр 

энергиясына кететін шығындар, еңбекке тӛлеу, қосалқы 

материалдарға кететін шығындар және т.б. жатады. Шамасы 

ӛндіріс ӛзгерісінен байланысты болмайтын тұрақты 

шығындардан айнымалы шығындардың айырмашылығы мынада, 

ӛнімдердің пропорционал шығаруын ұлғайтады. 

Айнымалы шығындар ӛндірістің бастапқы сатыларында 

ӛндірістік ӛнімдерге қарағанда неғұрлым жылдам қарқынмен 

ӛседі. Айнымалы шығындардың ӛрлеу қарқыны шығарудың 

оңтайлы кӛлеміне жету шамасы бойынша тӛмендейді. Алайда 

ӛндірісті бұдан әрі қарай кеңейту айнымалы шығындардың ӛсуін 

жылдамдатуға әкеледі. 

Жалпы шығындар (жалпы кӛлемдік) ТС (total cost) - 

тұрақты және айнымалы шығындардың жиынтығы: TС=FC+VC. 
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6.2-сурет - Жиынтықты, тұрақты және айнымалы 

шығындардың қисығы 

 

Жалпы тұрақты және айнымалы шығындармен қатар жалпы 

шығындардың ӛнімдер бірлігіне деген қатынасын бейнелейтін 

орташа шығындарды есептеу пайдаланылады. 

Ӛйткені ӛндіріс кӛлемінің ұлғаюымен, ӛнімдер бірлігіне 

келетін тұрақты шығындар азаятын болады, онда орташа тұрақты 

шығындардың қисығы AFC (average fixed cost) теріс кӛлбеуде 

болады. Орташа тұрақты шығындар мына формула бойынша 

есептеледі: 

 
            мұнда  FC - тұрақты шығындар; 

Q - ӛндіріс кӛлемі. 

 

Орташа айнымалы шығындар AVC (average variable cost) 

айнымалы шығындарды ӛндіріс кӛлеміне бӛлу жолымен 

анықталады: 

 
            мұнда VC - айнымалы шығындар; 

Q - ӛндіріс кӛлемі. 
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Орташа айнымалы шығындар ӛндірістің оңтайлы мӛлшеріне 

жету кезінде минимум болып қалыптасады. 

Орташа айнымалы шығындар фирманың экономикалық 

жағдайын: оның тепе-теңдік жағдайы және даму перспективасы - 

ӛндірісті кеңейту, қысқарту немесе саладан кетуін талдауда 

маңызды роль атқарады. 

Орташа жалпы шығындар АТС (average total cost) жалпы 

шығындарды ӛндіріс кӛлеміне бӛлу бӛліндісін білдіреді: 

 

 
 

Орташа шығындарды, сондай-ақ орташа тұрақты және 

орташа айнымалы шығындарды қосу жолымен алуға болады: 

 

 
 

Графикалық түрдегі орташа шығындар орташа тұрақты және 

орташа айнымалы шығындар қисығын қосындылауды бейнелейді 

және U-түрдегі пішінде болады. 

 

 
6.3-сурет - AFC, AVC, АТС қисықтарының динамикасы 

 

Шекті шығындар МС (marginal cost) - бұл жалпы 

шығындардың ӛнімдердің қосымша бірліктерін ӛндіруге ӛсімше 

немесе бұл ӛндірістің шексіз аз кӛбеюін тудыратын жалпы 

шығындардың ӛсімшесі. Ӛйткені тұрақты шығындар FC 

кӛлемінің ӛзгерісі кезінде ӛзгермейді, шекті шығындар 
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ӛнімдердің қосымша бірліктерін шығару нәтижесінде айнымалы 

шығындармен ғана анықталады.  

 
мұнда d - туындысы экономикадағы функцияның шекті шамасы 

ретінде түсіндіріледі. Айнымалы шығындардың бірінші туынды 

функциясы ӛнімдерді шығару бойынша шекті шығындар болып 

табылады. 

Шекті шығындардың МС жалпы АТС орташа шығындармен, 

сондай-ақ AVC орташа айнымалы шығындармен ӛзара 

байланысы 6.4-суретте берілген. 

 
 

6.4-сурет – AVC,  АТС және МС қисықтарының динамикасы  

 

Осылайша, мынадай қорытындыны жасауға болады: 

- АТС қисығы AVC қисығына қарағанда әрқашан жоғары 

орналасады, ӛйткені ол AVC-пен қатар AFC-тың орташа тұрақты 

шығындарын енгізеді; 

- шығарудың аз кӛлемі кезінде шекті шығындардың қисығы 

бастапқыда кемиді, ал содан кейін шығарудың ұлғаюымен бүкіл 

уақыт бойы ӛседі; 

- AVC және АТС минимумы, тиісті орташа шығындар шекті 

шығындармен тең болғанда жетеді, яғни шекті шығындардың 

қисығы AVC және АТС қисықтарын, олардың минимум мәндері 

тиісті нүктелерінде қияды. 
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6.3 Ұзақ мерзімді кезеңдегі ӛндірістік шығындар 

 

Ұзақ мерзімді кезең – бұл ӛндірістік қуаттарды қоса 

алғандағы барлық тартылған ресурстар санын ӛзгерту үшін 

мейлінше ұзақ уақыт кезеңі. 

Ұзақ мерзімді кезең қысқа мерзімді кезеңнен ӛндірістің 

барлық факторларын еркін түрлендірудегі фирманың 

қабілеттілігімен ерекшеленеді. Сол уақытта ғимарат және фирма 

жабдықтары ретінде қысқа мерзімді кезеңде ауыстырыла алмауы 

мүмкін, ал фирма ұзақ мерзімді кезеңде, мысалы, қосымша 

ӛндірістік жайларды тұрғыза алуы мүмкін, яғни ӛндірістің 

барлық факторлары ұзақ мерзімді кезеңде айнымалы болып 

табылады. 

Ұзақ мерзімді кезең қысқа мерзімді кезеңге қарағанда 

ӛнімдердің сол немесе басқа кӛлемінің оңтайлы шығаруын 

анықтай отырып, фирма оның ресурстарына барлық 

енгізілгендерді ӛзгерте алатындығымен сипат алады. Ӛйткені 

ӛндірістің барлық факторлары айнымалы болып табылғандықтан, 

фирма шығару кӛлемін кеңейтуге және шығарылатын ӛнімдердің 

бірлігіне шығындар минимум болатындай ретпен ұмтылады. Бұл 

ретте тұрақты шығындар ұзақ мерзімді кезеңде болмайды, ал 

орташа шекті шығындар орташа жалпы шығындарға тең болады. 

Әрбір фирма сол немесе басқа сәтте, яғни қысқа мерзімді 

кезеңнің орташа шығындарының сол немесе басқа қисығы сәйкес 

келетін ӛндірістің анықталған масштабымен сипатталады. 

Мұндай қисықтар, ӛндірістің қаншалықты масштабы зерттелетін 

болса соншалықты болады. Фирма бұл масштабтарды ӛзгерте 

отырып, қысқа мерзімді кезеңнің орташа шығындарының бір 

қисығынан басқасына ӛтеді. 

Бұл ретте орташа шығындар шығарудың белгілі бір кӛлеміне 

дейін азаятын болады, ал содан кейін біртіндеп ӛсуді бастайды 

(бұл 6.5-суретте АС1-ден АС3 - ке, содан кейін АС3-тен АС5-ке 

ӛтуі кезінде кӛрініп тұр).  АС1, АС2,...АС n минимум нүктелерін 

қоса отырып, LRAC ұзақ мерзімді кезеңде орташа шығындарды 

аламыз. Ӛндірістің ұзақ мерзімді орташа шығындары (LRAC) 

қисығы қысқа мерзімді орташа шығындарды (ACn) қамтиды. 

Ұзақ мерзімді орташа шығындардың қисығы шығарудың кез 
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келген тапсырылған кӛлеміндегі ӛндірістің ең кіші шығындарын, 

бұл ретте шығындарды барынша азайту мақсатында оңтайлы 

түрдегі ӛндірістің барлық факторларын азайту мүмкіндігіне жол 

бере отырып кӛрсетеді. 

 
 

6.5-сурет – Ұзақ мерзімді кезеңнің орташа шығындарының 

қисығы 

 

Ресурстарға енгізілген бағалар ӛзгермейтін болған жағдайда, 

ұзақ мерзімді кезеңнің орташа шығындарын Q3 кӛлемге дейін 

азайтумен, ӛндірісті кеңейтумен дайын ӛнімдердің ӛсу қарқыны 

ӛндіріс факторларына енгізілген шығындардың ӛсу 

жылдамдығын басып оза бастауымен түсіндіріледі. Бұл 

―масштабтағы үнемдеу тиімділігі‖ әсеріне байланысты күшімен 

болады. Оның мәні мынада, бастапқы кезеңде ӛндірістің 

енгізілетін факторларының мӛлшерін ұлғайту ӛндірісті 

мамандандырудың артуына, неғұрлым ӛндірістік техника және 

технологияны пайдалануға, жұмыссыздық санын азайтуға, 

ғимараттар, коммуникациялар құрылысына үнемдеуге, дизайн, 

оқу, жарнама, маркетинг және т.б. кететін шығындарды азайтуға 

мүмкіндік береді. 

Ӛндірістің тиімді масштабы болып, LRAC шығару кӛлемінің 

ӛсуі кезінде (Q1 - Q3) тӛмендейтін жағдай табылады. 

Тиімсіздік масштаб - бұл фирма (Q4, Q5, …,Qn) шығаруын 

кӛбейтуге дейінгі ысыраптарды ӛзіне алатын жағдай. 
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Оңтайлы масштаб деп Q3 шығындардың ӛте ауқымды 

минимумына қол жеткізелетін саналады. Бұл ретте АС3 

қисығының және LRAC қисығының кӛлемі ең кіші мәндеріне 

жетеді.Фирманың орташа шығындарды бір уақытта кеңейту және 

қысқартудағы кез келген әрекеті сәтсіз болады. Ӛндіріс 

масштабындағы үнемдеу мүмкіндігі таусылады, шығаруды 

кеңейту үшін тәуекелге баратын ол фирма сәтсіздікке ұшырайды. 

Демек, фирма Q3 кӛлемі кезінде ӛзінің қызметін ұзақ мерзімді 

кезеңге оңтайландырады. 

 

6.4 Изокоста. Ӛндіруші тепе-теңдігінің шарттары. 

Масштабтан үнемдеу 

 

Факторлардың әр түрлі қисындасуы кезінде шығарудың сол 

немесе бір кӛлемі алынуы мүмкін болатыны сияқты, әр түрлі 

үйлесімдер шығындардың бірдей деңгейін беруі мүмкін. Ӛндіріс 

факторларының әр түрлі қисындарын бейнелейтін және тең 

жиынтық шығындарды беретін сызық изокоста деп аталады. 

Егер W - бұл еңбек бағасы, ал r - бұл капитал бағасы деп 

санайтын болсақ, онда ӛндіруші С - бюджеті бола тұрғанда, 

еңбектің (L) және (К) капиталдың белгілі бір мӛлшерін сатып 

алуы мүмкін. Онда изокоста теңдеуі мына түрде 

болады:         

 

Бұдан:  

                         
 

Егер ӛндірушінің бюджеті ұлғаятын болса, онда бұл 

графикалық түрде изокостаның оң жаққа ығысуын білдіреді. Eгep 

ӛндірушінің бюджеті азаятын болса, онда изокоста сол жаққа 

ығысады (6.6-сурет). 

Ӛндірушінің тепе-теңдігіне қол жеткізу үшін изокоста 

изоквант картасына салынады. Ӛндірушінің тепе-теңдігіне, егер 

изокостаны изокванта картасына салатын болсақ қол жеткізуге 

болады. 
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6.6-сурет – Изокостаның бұрыштық шешімі 

Тепе-теңдік Е нүктесі изоквантаның бірімен изокостаның 

жанасу нүктесіне сәйкес келетін болады (6.7-сурет). Фирма 

изокоста және изоквантаның жанасу нүктесінде ӛнімдердің осы 

шығарылымдарына ең аз шығындалады. 

 

 
 

6.7-сурет – Ӛндірушінің тепе-теңдігі 

 

Шығындарды барынша азайту ережесі келесілерден тұрады: 

егер ӛндірістің бір факторының шекті ӛнімінің оның бағасына 

ақшалай кӛрінісінің қатынасы оның ӛндірістің екінші 

факторының шекті ӛнімінің оның бағасына ақшалай кӛрінісінің 

катынасына тең болса, ӛнімдердің белгілі бір кӛлемін ӛндіруден 

шығындар минимум болады. 

 
 

                   мұнда: 1,2 және n- ӛндіріс факторлары. 

Пайданы барынша кӛбейту ережесі шығындарды барынша 

азайту тәртібін әрі қарай дамыту болып табылады және оны 
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келесі түрде тұжырымдауға болады. Фирма ӛндірістің әрбір 

факторының ӛлшенген шекті ӛнімділігі ӛзара тең және 

бірліктерге тең болған жағдайда ғана пайданы барынша кӛбейте 

алады. 

 
 

Аталған ереже тек қана жетілген бәсекелестік нарығында, 

нарық қызметіндегі ӛндіріс факторлары жетілген бәсекелестік 

шарттарынан алшақ болса да, қолданылатынын атап ӛту керек. 

Ӛндірушінің тепе-теңдік теориясын талдау фирманың «даму 

жолы» деп аталатынмен анықтауға мүмкіндік береді. Егер 

ӛндірушінің бюджеті тұрақты ӛсетін болса, онда изокостаның 

изоквантамен жанасу нүктелерін қоса отырып, OS - «даму 

жолы» сызығын аламыз.  

 
 

6.8-сурет - Фирманың «даму жолы» сызығын салу 

 

Тақырыпты аяқтай отырып, «масштабтан үнемдеу» ұғымын 

қарастырамыз. Бұл ретте мыналар ерекшеленеді: 

1) масштабтан ӛсетін үнемділік; 

2) масштабтан кемімелі үнемділік; 

3) масштабтан тұрақты үнемділік. 

 

1) Егер изокванта арасындағы ара қашықтық азаятын болса, 

бұл масштабтан ӛсетін кайтарым болады дегенді білдіреді.  
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6.9-сурет – Масштабтан ӛсетін үнемділік 

 

2) Егер изокванта арасындағы ара қашықтық кӛбейетін 

болса, бұл масштабтан кемімелі үнемділік туралы екенін 

білдіреді. 

 

L 

 

6.10-сурет – Масштабтан кемімелі үнемділік 

. 

3)  Егер ӛндірістің ұлғаюы ресурстардың пропорционал 

ұлғаюын талап ететін болса, онда масштабтан болатын тұрақты 

үнемділік туралы айтады.  
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6.11-сурет - Масштабтан болатын тұрақты үнемділік 

 

Егер масштабтан болатын үнемділік ӛсуші болса, онда 

фирмаға ӛнімділік кӛлемін жетілдіру қажет, егер масштабтан 

болатын үнемділік кемімелі  болса, онда фирмаға ӛндіріс кӛлемін 

мақсатқа сай жетілдіру қажет, ӛнім  кәсіпорынның минимум 

мӛлшері қол жеткен, ал масштабтан болатын  үнемділік кезінде 

жанама факторларды ескеру қажет. 

 

                    Ӛзін-ӛзі тексеруге арналған сұрақтар: 

 

1.Орташа шығындар қалай анықталады? 

2.Экономикалық және бухгалтерлік шығындар арасындағы 

айырмашылық неде? 

3.Изокоста нені білдіреді? 

4. Масштабтан болатын үнемділікті калай түсінуге болады? 

5. Ӛндірушінің тепе-теңдік жағдайларын атаңыз. 

6. Шығындарды барынша азайту ережесі қалай 

тұжырымдалады? 

7. Фирмалар үшін масштабтан болатын кемімелі үнемділік 

нені білдіреді?  Жіберіп алған мүмкіндіктер шығындары – бұл 

ресурстарды пайдаланудың барлық мүмкін тәсілдерінің 

барынша пайдалысынан түсетін ақша түсімі деген тұжырым 

дұрыс па? 
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7 ФИРМА    ТЕОРИЯСЫ 

7.1 Фирма қызметінің мақсаты. Экономикалық пайда. 

Бухгалтерлік пайда 

 

Фирма теориясы максимум пайда алуға деген ұмтылыс 

принципіне, яғни табыстар және шығындар арасындағы 

айырмашылықты ұлғайтуға негізделген. Максимум пайданы 

алуға деген ұмтылыс - бұл фирма тәртібін қысқа мерзімді, 

сондай-ақ ұзақ мерзімді кезең ішінде анықтайтын критерий. 

Қысқа қезеңнің ұзақтығы салаларынан, технология және 

басқа себептерден байланысты болады. Мысалы, қысқа кезең 

металлургиялық салаларда жеткілікті ұзақ, ал балмұздақ ӛндіруде 

ӛте ұзақ емес. Бұрынырақ аталғандай фирма ұзақ мерзімді 

кезеңде ӛндірістің барлық факторларының кӛлемін ӛзгерте 

алады. 

Сондықтан олардың барлығы айнымалы болып табылады. 

Фирма бұл кезеңде еңбекті капиталмен ауыстыруға немесе 

керісінше ең жақсы түрде ӛнімдерді шығаруда аталған кӛлемін 

барынша азайту мақсатында факторларды араластыруға 

ұмтылады. Шығындар шамасы кәсіпорынды ӛндіру 

технологиясымен анықталады. 

Фирма теориясы батыстың экономикалық әдебиеттерінде 

пайданы барынша кӛбейту принципіне құрылған. Алайда фирма 

қызметін дәлелдеудің басқа теориялары болады: 

- біреуінде фирма мақсаты - пайданы емес, ал сату кӛлемін 

барынша кӛбейту мақсаты; 

- басқа тұжырымдарға, авторы американдық профессор 

Г.Саймон болып табылатын, «қанағаттандыру» теориясына 

сәйкес, фирма пайданың белгілі бір деңгейіне қол жеткізу үшін 

ұмтылады, әрі қарай оны барынша азайту үшін күштерді 

қабылдамайды. 

Слайдта пайданы барынша азайтудың осы және басқа 

теорияларында, тіпті егер фирма мақсатын мойындамаса да, 

бәрібір экономикадағы қозғаушы күші болып саналады. 

Экономикалық және бухгалтерлік пайда дефинициясы 

экономикалық және бухгалтерлік шығындарды қарастыру кезінде 

анықталған еді (6.1-тарауы). Бухгалтерлік пайда кӛрінбейтін 
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(ішкі) шығындар шамасында экономикалықтан артық болады. 

Бірақ тек экономикалық пайда аталған бизнеске, егер оң болса 

жаңа бәсекелестерді кіру үшін, немесе егер ол теріс болса, 

фирмалардың бизнестен шығуына стимул болып табылады. 

Ішкі шығындар элементтерінің біреуі ретінде кәсіпкердің 

қалыпты пайдасы деп аталатын, яғни олармен орындалатын 

функцияларға сыйақы қарастырылады. Мұнда мысал ретінде 

айтуға болады, ұсақ фирманың жеке иесі онда жеке ӛз еңбегін 

және ақша капиталын қолданады. 

 

7.2 Орташа және шекті табыс. Фирма ӛнімдеріне деген 

сұраныс қисығы 

 

Ӛнімдерді шығарудың оңтайлы кӛлемін анықтау үшін үлкен 

мән болып, бұл кезде фирма пайданы барынша кӛбейтеді, орташа 

және шекті табыстардың кӛрсеткіштері табылады. 

Жалпы табыс - TR (Total Revenue) - бұл уақыттың белгілі 

бір кезеңінде фирмада алынған жиынтықты табыс. Ол фирма сата 

алатын ӛнімдердің тиісті мӛлшеріне бағаны кӛбейту жолымен 

анықталады: 

TR = P*Q. 

 

Орташа табыс - AR (Average Revenue) - бұл ӛнімдердің 

бірлігіне келетін табыс шамасы. Орташа табыс және баға — бұл 

әр түрлі кӛзқарас нүктесінен қарастырылғандар : 

 
 

Шекті табыс - MR – ӛндірістен ӛнімдердің, қосымша 

бірліктерінен болатын қосымша табыс:  

 
Әрбір нарық кұрылымдары үшін TR, AR және MR 

графиктерінде меншік конфигурациясы болады. 
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7.1-сурет – Жетілген бәсекелестік нарығындағы табыс графигі 

 

Фирманың орташа табысы - жетілген бәсекелес (AR) және 

(MR) оның шекті табысы Р ӛнімінің нарықтық бағасына тең, ал 

орташа және шекті табыс графиктері сұраныс графигімен тура 

келеді. Жалпы табыс (TR) сату кӛлемін ұлғайту шамасы бойынша 

ӛседі. Жетілген бәсекелес - фирма ӛнімдеріне деген сұраныстың 

қисығы горизонталь сызықты білдіреді. Жетілген бәсекелес 

фирма dd сызығынан кӛрініп тұрғандай, нарық бағасына әсер 

етпей-ақ ӛзі қаншалықты нені қалайды, соншалықты сата алады. 

Ӛйткені dd сызығы – горизонталь жетілген бәсекелес - фирма 

алдындағы бірліктерде ешнәрсені жоғалтпайды, сондықтан dd 

және MR сызықтары сәйкес келмейді. 

 
 

7.2-сурет - Жетілген бәсекелестік кезіндегі фирма сұранысы 

және табысының сызықтары 
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Жетілмеген бәсекелестік нарығында шекті табыс қисығы 

(MR) әрқашан dd сұраныс қисығынан тӛмен болады (7.2-сурет). 

Басқа жағынан алғанда, жетілмеген бәсекелес фирманың сұраныс 

қисығы тӛмен бағытталған, ӛйткені оның Q кӛбірек болса, ол 

соншалықты ала алады. Жетілмеген бәсекенің критерийі фирма 

сұранысы қисығының тіктігі болып табылады. 

 

7.3 Фирманың пайдасын барынша кӛбейту немесе 

ысырапшылдығын барынша азайту 

Әр түрлі нарықтық құрылымдарда пайданы барынша 

кӛбейтудің, сондай-ақ ӛз ерекшеліктері болатындығын атап ӛту 

керек. 

Пайданы барынша кӛбейтуге ұмтылып отырған фирма 

нарықта тәртіптің жалпы принциптерін анықтау үшін екі сұраққа 

жауап беруі тиіс: 

1) Нарықта ӛз қызметін жалғастыруға бола ма? 

2) Егер жалғастырса, онда қандай шекке дейін? 

Фирмаға нарықтағы ӛз қызметін, егер ӛндірістің қол 

жеткізілген деңгейінде оның табысы айнымалы VC шығындардан 

асып түсетін болса, жалғастыруға болады. Егер сатудан түскен 

жиынтық кіріс олардан аспаса немесе тең болмаса фирмаға 

қызметін тоқтату қажет - 1 танымал ереже. 

Егер тауардың қосымша бірлігін ӛндіру осы ӛнімнің осы 

қосымша бірлігін ӛндірумен байланысты қосымша шығындардан 

асатын табысты әкелсе, онда фирмаға ӛндіріс кӛлемін MR = МС 

кезіндегі ӛндірістің оңтайлы кӛлеміне қол жеткізгенге дейін 

ұлғайтуға болады - 2 әмбебап ереже. 

Ӛнімдерді шығарудың оңтайлы кӛлемін анықтау және 

максимум пайданы алуға болатын екі амал болады. 

Бірінші амал мынадан тұрады, ӛнімдерді шығарудың оңтайлы 

кӛлемі ӛндірістің осындай нүктесінде сәйкес келеді, жалпы (TR) 

табыс және жалпы (ТС) шығындар арасындағы айырма максимум 

болады, яғни - (TR - ТС) - max (максимум) шарты  кезінде Qopt, 

қол жеткізіледі.  7.3-суреттен кӛрініп тұрғандай, М және N 

нүктелері арасында пайда аймағы болады, бұл ретте максимум 

пайда Qopt ӛнімдерін шығару кӛлемі кезінде қол жеткізіледі. 

Залалдар (У) аймағы мынаған байланысты, ӛнімдердің 
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шамалы кӛлемін ӛндіру кезінде жалпы (ТС) шығындар жалпы 

табысты (TR) басып озатын болғанда, фирма айтарлықтай 

шартты-тұрақты (ҒС) шығындарға ұшырайды. Ӛнімдерді 

ӛндірудің үлкен кӛлемі кезінде нарықтағы баға ТС жалпы 

шығындар TR жалпы табысты жабатындай шамада түседі. 

 
7.3-сурет – Ӛнімдер және максимум пайдасының оңтайлы 

кӛлемін анықтау 

Фирманың максимум пайдасы немесе минимум ысырабын 

анықтаудағы екінші әдісі, фирма ӛндірудің осы кӛлемін таңдай 

отырып, бұл кезде шекті табыс шекті шығындарға MR = МС тең 

болған кезде, яғни 2 әмбебап ереже - орындалатын кезде 

байланысты болады (7.4-сурет). 

 
 

7.4-сурет – Qopt, анықтаудың екінші тәсілі 
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MR және MC қиылысы ӛндірістің оңтайлы кӛлемін береді. 

Содан кейін, егер Qopt перпендикулярды сұраныстың қисығына 

дейін кӛтеруге болса, онда фирма ӛз ӛнімдерін сол баға бойынша 

сатқысы келетін бағаны аламыз. 

 

7.4 Қысқа мерзімді кезеңде ӛндірісті тоқтату жағдайы. 

Қысқа мерзімді кезеңдегі фирма ұсынысының қисығы. 

 

Енді бәсекелестік ұсынысты талдауға тоқталамыз. Бұдан 

бұрын бірнеше рет айтып ӛткендей, қысқа мерзімді деп оның 

ішінде фирманың белгілі бір жабдықтары, ресурстары мен 

міндеттемелері ӛзгеріссіз қалатын, алайда бұл фирма жұмыс 

күші, шикізаттар және т.б. сияқты ӛндірістің айнымалы 

факторларының кӛп немесе аз санын сатып ала отырып ӛнім 

кӛлемін ӛзгертуіне жеткілікті болатын мейлінше ұзақ кезең 

саналады. Сірә, бұл барлық салалар үшін бірдей белгілі бір кезең 

емес. Тіпті бір салалар ішінде «әр түрлі ұзақтықтағы қысқа 

мерзімдік кезеңдері» туралы да айтуға болады. 

Фирма неғұрлым және неғұрлым тӛмен Р бағамен кездесетін 

жағдайды қарастырайық. Ол шындығында ешнәрсені ӛндірмейді. 

Табыс нольге тең болғанда, ал фирманың тұрақты шығындары 

ӛсуін жалғастырады, оның залалы ӛндірісті тоқтату кезінде 

тұрақты шығындармен тең дәлдікте болады. Қашан Р 

соншалықты түсетін болса, Q анықталған фирмадан алынған 

табыс (VC) оның ӛндірісінің айнымалы шығындарынан аз 

болады, фирма ӛндірісті толықтай тоқтатуды жӛн кӛреді. 

Сондықтан, шекті тӛмен баға кезінде, фирма ӛзінің айнымалы 

(VC) шығындарын гана жаба алады, ол ӛндірісті тоқтату шегінде 

болады. Ол бұл деңгейдегі тӛменгі баға кезінде ешнәрсені 

ӛндірмейді. Ол бұл деңгейден жоғарғы баға кезінде шекті 

шығындардың ӛзінің қысқа мерзімдік қисығына сәйкес 

жүргізіледі. Бұл Р = МС болғанда, фирма ӛзінің тұрақты 

шығындарын (FC) жабуға арналған табысты алады және 

осылайша залалды минимумға апарады. 7.5-суретте ӛндірісті 

тоқтату нүктесінің жағдайы және нольдік экономикалық пайда 

кӛрсетілген. 
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7.5-сурет –Фирманың қысқа мерзімдік ұсынысы 

 

МС қисығы шынында ӛндірісті тоқтату нүктесінен тӛменірек 

жалғасады, бірақ бұл учаске осы графикте кӛрсетілмеген. 

Осылайша, фирма кысқа мерзім кезеңі ішінде қарайтылған 

сызықпен бӛлінген МС қисығының учаскесіне сәйкес ӛндіруді 

жалғастырады, тіпті егер ӛзінің барлық шығындарын жаба 

алмайтын болса да, яғни фирма бұл учаскеде ӛздерінің 

залалдарын, оның шешімдеріне тәуелді емес тұрақты 

шығындарға назар аудармай-ақ, минимумға әкеледі. Алайда 

фирма егер Р нольдік пайда нүктесінен тӛменірек қалатын болса, 

онда ұзақ мерзімді кезең ішінде ӛндірісті тоқтатады. 

 

7.5 Ұзақ мерзімді кезеңдегі бәсекелес фирманың пайданы 

барынша кӛбейтуі. Фирма ұсынысының ұзақ мерзімді 

кисығы 

 

Фирма ұзақ мерзімді кезеңде ӛндірістің барлық факторларын 

ӛзгерте алуы мүмкін және салалардан кетуі мүмкін, ал басқа 

фирмалар ұзақ мерзімді тепе-теңдікті орнату сипатымен 

анықталатын салаға кіруі мүмкін (7.6-сурет). 
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7.6-сурет -  Ұзақ мерзімді нарықтық тепе-теңдікті және 

жетілген бәсекелес фирманың ұзақ мерзімді ұсынысының 

қисығын орналастыру 

 

Салалардың ӛнімдерге деген нарықтық сұранысын жылжыту 

жағдайында тепе-теңдік баға D-дан D1-ге, P1-ге дейін ӛсетін 

болады. Фирма пайданы барынша кӛбейту принципін 

басшылыққа ала отырып, ұсынысты q1-ге дейін ұлғайтады, ол Q1 

дейінгі салалық ұсыныстың ұлғайғанын білдіреді. Ӛйткені Р1 

LRAC асатын болса, салалар фирмалары экономикалық пайданы 

алатын болады. Бұл, ӛз кезегінде салаға жаңа фирмаларды 

тартады және салалық ұсыныстың ӛсуіне әкеледі. Егер салалық 

ұсыныс – S2 -ге дейін ұлғаятын болса, онда нарық бағасы да Р3 

дейінгі минимум ұзақ мерзімді орташа шығындардан тӛмен 

болады, бұл ӛндіріске зиян келтіреді және кӛптеген фирмалар 

саладан кетеді, соның нәтижесінде нарық ұсынысы (S3) ұлғаяды, 

ал нарық бағасы жоғарылайды. Нарық бағасының ӛзгерісімен 

байланысты ұсыныс флуктуация- сы ақырғы кезекте Р бастапқы 

деңгейіне тепе-теңдік бағаны қайтарып алуға және Q3 

нүктесіндегі жаңа ұзақ мерзімді нарық тепе-теңдігін орнатуға 

әкеледі. 

Фирмалардың экономикалық пайдасының Р бағасы кезінде 

салалар қайтадан ноль болады. Экономикалық пайданың 

болмауы саланы тартымсыз қылады және оған келетін жаңа 

фирмалар ағыны тыйылып қалады, ал минимумнан жоғары емес 

ұзақ мерзімді орташа шығындары бар фирмалар саладан 
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кетпейді. Фирма және сала ұзақ мерзімді тепе-тендік жағдайында 

болады. Осылайша, ұзақ мерзімді тепе-теңдік жағдайы, фирмалар 

салалар минимум ұзақ мерзімді орташа шығындарды жүргізеді 

және экономикалық пайданы алмайды дегенді білдіреді. 

Жетілген бәсекелестік жағдайында ұзақ мерзімді кезеңде 

жұмыс істейтін фирмалар минимумы ұзақ мерзімді орташа 

шығындармен ӛндіреді және экономикалық пайда алмайды. 

Жетілген бәсекелес фирманың ұзақ мерзімді ұсынысының 

қисығы ұзақ мерзімді орташа шығындар қисығының 

қиылысуында жатқан оның ұзақ мерзімді шекті шығындары 

қисығының ӛсу кесіндісі бӛлімінде кӛрсетілген [5]. 

 

 

              Ӛзін-ӛзі тексеруге арналған сұрақтар: 

 

1. Фирма пайданы барынша кӛбейтетін кезінде фирма 

ӛндірісінің оңтайлы 

кӛлемін анықтаудың екі әдісін атаңыз. 

2. Пайданы барынша кӛбейту және фирма ысырабын 

барынша азайту ережесі қалай тұжырымдалады? 

3. Қысқа мерзім кезеңде ӛндірісті тоқтатудың шарты қандай? 

4. Бәсекелес фирманың ұзақ мерзімді ұсынысының қисығы 

нені білдіреді? 

5. Фирманың орташа және шекті табысы қалай есептеледі? 

6. Жетілген бәсекелес-фирмалар үшін неге сұраныстың 

қисығы және шекті табысы сәйкес келеді? 

7. Фирмалар үшін экономикалық пайданың нольдік нүктесі 

нені білдіреді? 

8. 1 және 2 әмбебап ережелері нені білдіреді? 

9. Жетілмеген бәсекелестік жағдайы кезінде неге шекті 

табыс қисығы әрқашан ӛнімдерге деген сұраныс қисығынан 

тӛмен болады? 
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8 ЖЕТІЛГЕН  БӘСЕКЕЛЕСТІК   НАРЫҒЫ 

 

8.1 Жетілген бәсекелестік шарттары 

 

Жетілген бәсекелестік - бұл сатушылар арасында және 

сондай-ақ сатушылар арасындағы қарсыластықтың барлық 

түрлері болмайтын, яғни нарық тәртібі нарық шарттарының 

жағдайына бейімделумен жасалатын нарық кұрылымының типі. 

Бұл - нарықтық құрылымның басқа типтерімен немесе 

жетілмеген бәсекелестіктің басқа түрлерін салыстыру үшін 

қажетті нарықтық құрылымның идеал типі. 

Жетілген бәсекелестік шарттары мыналар болып табылады: 

1) ӛндірушілердің және ӛнімдерді тұтынушылардың кӛптігі; 

2) ӛнімдердің біртектілігі - бұл бағадағы айырмашылық 

жалғыз себепкер болып табылатын кезде, сол бойынша сатып 

алушы басқасынан гӛрі бір сатушыны ұнатады, яғни ӛнімдер 

бірдей және ӛзара байланысты болатын жағдай; 

3) кіру және шығу тосқауылдарының болмауы; 

4) нарық жағдайы туралы сатушылар және сатып 

алушылардың мүлтіксіз ақпараты - ақпарат нарық субъектілері 

арасында тез таралады және оларға бұл ешнәрсе емес; 

5) фирмада ӛндірілетін ӛнімдер саны салалар ӛнімдерінің 

кӛлемімен салыстырғанда ӛте аз; 

6) ӛндірушілер мен сатып алушылар белгіленген бағаларға 

әсер ете алмайды және оны солай болуы тиіс деп қабылдайды. 

Ӛйткені фирма жетілген бәсекенің моделі ретінде нарықтық 

бағаға әсер ете алмайды және оны сырттан берілген ретте 

қабылдайды, бұл фирма ӛнімдерінің кез келген ӛндірілетін 

мӛлшері бірдей бағада сатылады дегенді білдіреді. Параллель 

осьте абсциссада ӛндірушінің жекелеген тауарлары үшін сұраныс 

қисығы 8.1-суретте берілген. 
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8.1-сурет – Бәсекелес фирма үшін сұраныс қисығы 
 

Себебі ӛнімдердің әрбір ӛндірілген ӛнімі Р тұрақты баға 

бойынша сатылады, онда жалпы табысқа деген ӛсім немесе MR 

шекті табысы нарық бағасына, яғни MR = Р тең болады. 

Осылайша, жетілген бәсеке жағдайындашекті табыс қисығы 

(MR) жекелеген фирма сұранысының (dd) қисығына сәйкес 

келеді. 

 

8.2 Қысқа мерзімді кезеңде жетілген бәсеке - фирманың 

тепе-теңдігі 

 

Қысқа мерзімді кезеңде ӛндірістің оңтайлы кӛлемін анықтау 

кезінде үш жағдай болуы мумкін: 

1) пайдалы барынша кӛбейту; 

2) ӛзін-ӛзі ӛтеушілік; 

3) залалдарды барынша азайту. 

 
1)Пайданы барынша кӛбейту 

Бәсекелес фирма қысқа мерзім кезеңіне ӛзгертілмейтін 

ӛндірістік қуатпен орналады және пайданы барынша кӛбейтуге 

тырысады. Ӛйткені бәсекелес фирма үшін сұраныс (dd) және 

шекті шығындар (MR) сызығы сәйкес келеді, онда жетілген 

бәсекелес нарығы үшін әмбебап 2 - ережесі - шекті табыс және 

шекті шығындар (MR = МС) теңдігі мына түрде болады: Р = МС. 

Демек жетілген бәсеке жағдайы үшін MR Р бағасына 

ауыстырылуы мүмкін. 

A 
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Онда фирма жетілген бәсеке жағдайында ABCD аумағын 

немесе (P-AC)*qopt  тең пайданы барынша кӛбейте алады ( 8.2-

сурет). 

Бірақ мынаны ескеру қажет: 

1) максимум пайда (АС) орташа шығындар минимум болып 

табылмайтын шығару кӛлемі кезінде алынған; 

2) шығару, сол кезде пайда барынша кӛбейеді, ӛнімдердің 

бірліктеріне максимум пайда алуды білдірмейді; 

3) пайда деңгейінің кӛрсеткіштері және ӛнімдердің 

бірліктеріне деген шығын- дар максимум пайда алу критерийлері 

больш табылмайды. 

 

 
 

8.2-cypет – Бәсекелес фирманың пайданы барынша кӛбейтуі 

 

2) Ӛзін-ӛзі ӛтеушілік 
 

Фирма минимум орташа шығындар деңгейіне дейін нарықтық 

бағаны тӛмендету жайларында ӛзін-ӛзі ӛтеушілік негізінде 

ӛндіруді жалғастыра беретін болады (8.3-сурет). Бұл ретте фирма 

экономикалық пайданы алмай, кейбір бухгалтерлік пайда бар 

болады. Сондықтан, фирма әрқашан ӛндірісті жүзеге асырады, 

сол үшін жиынтықты шығындар жиынтықты түсімді минимум 

басып озады. 
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8.3-сурет - Ӛзін-ӛзі ӛтеушілік деңгейінде ӛндірісті 

оңтайландыру 

 

3)Залалдарды барынша азайту 

 

Егер нарықтық баға орташа шығындардан тӛмен түсетін 

болса, онда фирма залал шегетін болады. Бірақ бұл жағдайда ол 

ӛндірісті тоқтатпауы тиіс, сондықтан оны жалғастыра отырып, ол 

тұрақты шығындар бӛлімінің орнын толтырады (8.4-сурет). 

 

 
 

8.4-сурет - Қысқа мерзімді кезеңдегі жетілген бәсекелес 

фирманың залалдарын барынша азайту 

 

Сонда ғана баға минимум орташа айнымалы шығындардың 
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(AVC) деңгейіне дейін тӛмендейді, фирма шығаруды тоқтатуға 

мәжбүр болады, ӛйткені бағаның кез келген бұдан әрі қарайғы 

тӛмендеуі кезінде залал ӛседі. 

Осылайша, фирма егер баға орташа айнымалы шығындардан 

(AVC) тӛмен болса, әрдайым қысқа мерзімді кезеңдегі 

залалдарын ӛндірісті тоқтату жолымен барынша азайтады. 

Жүргізілген талдау берілген баға жағдайында фирманың 

нарыққа шығаруға дайын ӛнімдерінің мӛлшері шекті шығындарға 

байланысты екенін кӛрсетеді. 

Сондықтан, жетілген бәсекелес фирма ұсынысының қисығы 

орташа айнымалы шығындардан (AVC) жоғары орналасқан шекті 

шығындар (МС) қисығының ӛскен кесіндісіне сәйкес келетін 

болады. Ол 8.5-суретте кӛрсетілген. 

 

 
 

8.5-сурет - Жетілген бәсекелес фирма ұсынысының қисығы 

 

8.3 Ұзақ мерзімді кезеңдегі жетілген бәсекелес фирманың 

нарықтық ұсынысы 

 

Ұзақ мерзімді кезеңде фирмалар ӛндірістің барлық 

пайдаланылатын факторларын ӛзгертуі мүмкін. Ӛндірісті 

кеңейтуге стимул болып экономикалық пайданы алу табылады. 

Сонымен қатар салалардағы фирмалар саны да ӛзгеруі мүмкін. 

Сондықтан ұзақ мерзімді кезеңде шығару кӛлемін кеңейту 
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қолданыстағы кәсіпорындардағы оның ӛсімі есебінен емес, ал 

салаға жаңалардың кіруі есебінен болады. 

Салаға жаңа фирмалардың кіруі, мұнда пайда олар басқа 

салалардан алуы мумкін пайдадан жоғары дегенді білдіреді. 

Салаларға жаңа фирмаларды тарту, егер фирмалар экономикалық 

пайда алатын болса ғана жүргізіледі. Нольдік экономикалық 

пайда қалыпты пайданы алу және салаға кіру мен одан шығу 

үшін ынтаның болмауы, яғни саладағы фирманың тұрақты саны - 

тепе-тендік дегенді білдіретін болады. Мұндай тепе-теңдік 

ӛнімдерге (Р) деген бағаның тӛмендеуі кезінде минимум орташа 

жалпы шығындар (АТС) деңгейіне дейін жеткізілетін болуы 

мүмкін. Осылайша бәсекелес фирманың ұзақ мерзімді тепе-

теңдігі тӛмендегі үш шартты орындау кезінде жетеді: 

1) фирмада ӛндіріс кӛлемін ӛзгертуге арналган стимул 

болмайды, яғни шекті табыстың ұзақ мерзімді шекті 

шығындарымен теңдігі кезінде ұзақ мерзімді теңдіктің теңдік 

шарты сақталады: 

 

MR = LRMC; 

 

2) фирма кәсіпорын мӛлшерімен қанағаттанады, ӛйткені кез 

келген ӛзгеріс орташа жалпы шығындар ӛсімін тудырады, яғни 

минимум қысқа мерзімді шығындар минимум ұзақ мерзімді 

шығындарға тең болады; 

3) саладан фирманың кетіп қалуына немесе салаға жаңа 

фирмалардың енуіне түрткі болатын дәлелдер болмайды. Осы 

шарт фирмалардың қалыпты пайданы алған кезде ғана, яғни ұзақ 

мерзімді орташа жалпы шығындарға баға теңдігі кезінде 

сақталады: 

 

P=min LRATC. 

 

Барлық үш шартты қорытындылай отырып, 8.6-суретте 

кӛрсетілген бәсекелес фирманың ұзақ мерзімді теңдігінің 

теңдеуін аламыз: 

 

MR (Р) = LRMC = min. 
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8.6-сурет - Ұзақ мерзімді кезеңдегі жетілген бәсекелес 

фирманың тепе-теңдігі 

 

8.4 Жетілген бәсекелес салалардың ұсынысы 

 

Салалық (нарықтық) ұсыныс саланың барлық фирмаларымен 

жүзеге асырылатын шығару кӛлемін білдіреді, осылайша, 

ұсыныстың ұзақ мерзімді қисығы - бұл фирманың салалық кіру 

және шығу эффектілерін немесе бәсекелес салалардың 8.7-

суретте кӛрініп тұрған ұсыныс сызығын құрайтын, мүмкін 

болатын ұзақ мерзімді тепе-теңдіктің барлық нүктелерінің 

қосылуы зффектілерін ескерген ұсыныс қисығы. 

 

 
 

8.7-сурет – Жетілген бәсекелес фирма ұсынысының ұзақ 

мерзімді қисығы  
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Ұзақ мерзімді кезеңдегі салалардың ұсыныс қисығының 

конфигурациясы салалық шығарудың ӛзгерістерінің нәтижесінде 

типті фирмалардың орташа шығындарының орташа ұзақ мерзімді 

қисығының орналасуы ӛзгере ме, ӛзгерсе қалай ӛзгеретіндігіне де 

байланысты болады. Салалардың ӛзгермейтін, ӛсетін және 

кемімелі шығындары бар үш типі ерекшеленеді. 

Ӛзгермейтін орташа шығындармен саланың ұзақ мерзімді 

тепе-теңдігін зерттейміз. Ӛнім бағасы қысқа мерзімді кезеңдегі 

нарық сұранысының қисығына оң жаққа ығысу нәтижесінде 

ұлғаяды деп санайық. Онда қысқа мерзім кезеңде саладағы 

ұсыныс кӛлемі де (ұсыныс заңы) ұлғаяды. Бұдан басқа, уақыт 

ағымымен салаға оң экономикалық пайда және жоғары бағамен 

тартылған жаңа фирмалар кіреді. Нәтижесінде ұсыныс қисығы оң 

жаққа ығысады, нарық бағасы тӛмендейді, ал салалық шығару 

ұлғаяды. Мұндай жағдайда салалық шығаруды ұлғайту 

фирманың ұзақ мерзімді орташа шығындарының қисығына 

ығысуға және ресурстардың бағасын ұлғайтуға әкелмейді, жаңа 

тепе-теңдік минимум ұзақ мерзімді шығындарға тең болатын 

ӛнімдердің бастапқы бағасы кезінде орнатылады. Осылайша, сала 

ӛзгермейтін орташа шығындармен ұзақ мерзімді кезеңде 

минимум ұзақ мерзімді орташа шығындар шамасына тең болатын 

ұсыныстың жалғыз бағасы болады. Саланың ұзак мерзімді 

қисығы бұл жағдайда горизонталь сызық түрінде болады ( 8.8- 

сурет). 

 

 
 

8.8-сурет -Тұрақты шығындары бар ұсыныстың ұзақ 

мерзімді қисығы 
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Ӛсетін орташа шығындары бар саланың ұзақ мерзімді тепе-

теңдігін зерттейміз. Бұл жағдайда ӛнімдердің бағасының ұлғаюы 

нарық сұранысының қысқа мерзімді қисығына оң жаққа 

ығысуына және салалық шығаруды ұлғайтуға әкеледі. Алайда 

осы жағдайда шығару ӛсімімен қатар ресурстарға деген баға да 

ӛсетін болады. Сондықтан орташа шығындардың ұзақ мерзімді 

қисығы типтік пішінде жоғары ығысады және жаңа нарықтық 

тепе-теңдік минимум ұзақ мерзімді орташа шығындар шамасына 

тең болатын неғұрлым жоғары баға кезінде орнатылады. 

Осылайша, сала ұсынысының қисығы ӛсетін орташа 

шығындармен ұзақ мерзімді кезеңде оң кӛлбеуде болады, яғни 

салалық шығаруды ұлғайту тек ӛнімдер бағасын ұлғайту кезінде 

ғана болады, бұл 8.9-суретте берілген. 

 

 
 

8.9-сурет - Ӛсетін шығындары бар ұсыныстың ұзақ мерзімді 

қисығы 

 

Кемімелі орташа шығындары бар сала жағдайында ӛнімдерге 

деген бағаның ӛсуі және сонымен байланысты салалық шығару 

ӛсімі пайдаланылатын ресурстар бағасының тӛмендеуін 

тудырады. Сондықтан ұзақ мерзімді кезеңде кемімелі орташа 

шығындары бар сала ұсынысының қисығы теріс кӛлбеуде 

болады, бұл 8.7-суретте берілген. [6] 
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                   Ӛзін-ӛзі тексеруге арналған сұрақтар: 

 

1) Жетілген бәсекелестікте не жетілген? 

2) Қысқа мерзімді кезеңде жетілген бәсеке - фирма 

ұсынысының қисығы нені білдіреді? 

3) Белгілердің қайсысы ұзақ мерзімді салалық тепе-теңдікке 

қол жеткізгенін куәландырады? 

4) Фирма жетілген бәсекелестік жағдайында қолданыстағы 

нарық бағаға бейімделуге мәжбүр болады, ал жетілмеген 

бәсекелестік жағдайында ол ӛзінің бағасын «ұсынатын» болады 

деген тұжырым дұрыс па? 

5) Жетілген бәсекелестік кезінде ӛндірістің жабылу шартын 

атаңыз. 

6) Жетілген бәсекелестік жағдайында фирма сұранысының 

қисығы шекті қисығымен және орташа түсіммен сәйкес келуі 

дұрыс па? 
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           9 МОНОПОЛИЯ ЖӘНЕ МОНОПСОНИЯ. 

                                    НАРЫҚ БИЛІГІ 

 

                    9.1 Монополияиың негізгі моделі 

 

Монополия - бұл аналогтары жоқ ӛнімдердің немесе 

кӛрсетілетін қызметтердің жалғыз ӛндірушісі болып табылатын 

бір фирмадан тұратын сала. Сатып алушыларда таңдау мүмкіндігі 

болмайды, баламалар жоқ және олар монополист ұсынатын баға 

бойынша аталған ӛнімдерді сатып алады. Таза монополист 

бағаны ұсынады, ӛйткені ол саладағы ұсынысты бақылайды. Бұл 

ретте салада бағаны, сондай-ақ ӛндіріс кӛлемін де таңдау 

мүмкіндігі болады. 

Монопсония - бұл ӛнімді жалғыз сатып алушымен 

сипатталатын нарық құрылымы. 

Монополиялық билік кӛздеріне мыналар енуі мүмкін: 

1). ӛндірушіге кызметтің белгілі бір түрін жүргізуге берілген 

айрықша кұқық; 

2). ресурстарды бақылау; 

3). ӛндіріс масштабының тиімділігі, егep масштабтан болатын 

үнемділік барлық ұзақ мерзімді нарық тепе-теңдігін қамтамасыз 

етуге дейін ӛндірісті кеңейту тығыз тұрақты ӛсетін болса; 

4). тұтынушылардың тұрақты басымдықтары. 

Монополиялық билік кӛздерін пайдалана отырып, 

монополияның келесі түрлерін атап кӛрсетеді: 

1) жабық монополия - ол бәсекеден заңды шектеулермен 

қорғалған; 

2) табиғи монополия - бір фирма ӛнімдерінің кез келген 

кӛлемін ӛндіру, оны екі немесе одан кӛп фирмалардың ӛндіруіне 

қарағанда арзанырақ болатын сала; 

3) ашық монополия - фирма бәсекеден ешқандай қорғанбай-

ақ, тауардың жалғыз жеткізушісі болатын жағдай. 

Монополиялық билік кӛздеріне сәйкес жан жақты жіктеу 9.1-

суретте берілген. 

Монополия үстемдік жасайтын нарық стандартталған 

тауарларды сатуды ұсынатын кӛптеген бәсекелестері болатын 

бәсекелес нарыққа толықтай қарама- қарсылықты білдіреді. 



92 
 
 
 
 

Ашық монополия белгілі бір уақытта қолданылуы мүмкін, 

яғни ол әрдайым уақытша сипатта болады. Оған қарағанда жабық 

және табиғи монополияның ұзақ мерзімді сипаты болады. Бұдан 

басқа кӛбінесе табиғи монополия, оның қызметін реттейтін 

мемлекеттің қамқорлығында болады. 

 

 
 

9.1-сурет - Монополиялардың монополиялық билік кӛздеріне 

байланысты жіктелуі 
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9.2 Монополистің шекті табыс және сұраныстың баға 

икемділігі 

 

Егер фирма жетілген бәсекелестік жағдайында тек ӛндіріс 

кӛлемін ғана таңдаса, онда монополист тек ӛндіріс кӛлемін ғана 

емес, сондай-ақ баға белгілеуді де анықтай алады. Сондықтан, 

баға шекті табысты басып озады. Егер жетілген бәсеке 

жағдайында Р = MR болса, онда монополияланған нарықта Р > 

MR болады. 

Монополистің стратегиясын дұрыс түсіну үшін баға және 

түсім бойынша сұраныс икемділігінің ӛзара байланысын ескеру 

қажет: 

1)сұраныс икемділікті болғанда, онда бағаның тӛмендеуі 

жиынтықты түсімнің ӛсуіне әкеледі; 

2)сұраныс икемділіксіз болғанда, онда бағаның тӛмендеуі 

жиынтықты түсімнің құлдырауына әкеледі. Сондықтан 

мононолистің сұраныс қисығының икемділіксіз учаскесінен 

жалтаруы ұтымды болады. 

 

 
 

9.2-сурет - Абсолют монополия жағдайындағы сұраныс 

 

Осылайша, монополистің ӛнімдеріне деген сұраныс абсолют 

икемділікті болып табылмайды. Оның орташа түсімінің қисығы 

(9.2-сурет) нарық сұранысының қисығымен сәйкес келеді, ал 

шекті түсімнің кисығы нарықтық баға қисығынан тӛмен 
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орналасатын болады. Бұл монополия жағдайындағы шекті түсім, 

яғни ARМ ≠MPM≠ PM бағаға тең емес, ӛнімдердің бірлігіне деген 

монополиялық баға бәсекелі бағадан жоғары болады, ал 

монополист ұсынысының кӛлемі бәсекелес ұсынысының 

кӛлемінен аз болатындығын білдіреді. 

 

9.3 Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдегі 

монополист тәртібі 

 

Монополист тауардың жалғыз сатушысы бола отырып, бағаға 

әсерін тигізуге қабілетті. Бірақ монополистің ӛнімдерге деген 

бағасы - бұл оның ұсынысы кӛлемінің функциясы болғандықтан, 

ол бағаны ұсыныс кӛлемінің ӛзгерісі арқылы реттей алады. 

Сұраныстың кемімелі қисығы кезінде оған сұраныстың 

икемділікті қисығында қалу үшін ұсыныс кӛлемін баға және 

сұраныс ӛзгерісі жиынтықты түсім ӛсімімен ілесетін болатындай 

реттеу қажет (9.3-сурет). 

 

 
 

9.3-сурет - Қысқа мерзімді кезеңдегі монополистің тәртібі 

 

Фирма, пайданы барынша кӛбейту ережесін басшылыққа ала 

отырып, Of ұсыныс кӛлемін таңдайды, МС = MR үшін Р бағасына 

сәйкес келеді. Монополист қысқа мерзімді кезеңде, әзірше баға 

орташа айнымалы шығындарды басып озбайынша, ұсынысты 

жүзеге асыратын болады. Бұл сұраныстың қисығы кезінде Df
1
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шығарудың оңтайлы кӛлемі болмайды дегенді білдіреді. 

Осылайша, монополист бағасы қысқа мерзімді кезеңде шекті 

шығындардан (Р > МГ) жоғары және шығару кӛлемі Qf оңтайлы 

шығындардан аз болады. 

 

Ұзақ мерзімді кезеңдегі фнрманың тәртібі 

 

Ӛйткені монополия үшін басқа фирмалар үшін салаларға кіру 

бұғатталған, онда ұзақ мерзімді кезеңде масштабтың ӛзгерісі 

туралы шешім нарық сұранысының кнсығы және ұзақ мерзімді 

шығындар ара қатысынан байланысты болады. Бұл жағдайда 

монополист максимум пайданы тартуға мүмкіндік беретін 

ӛндірістің кез келген кӛлемін таңдай алады (9.4-сурет). 

Монополист MR=LRMC кезінде тепе-теңдікке қол жеткізе 

отырып, ұзақ мерзімді орташа айнымалы шығындарды барынша 

азайту жолымен пайданы барынша кӛбейтеді, яғни MR=LRMC = 

LRMCmin нүктесінде ӛзінің пайдасын барынша кӛбейтеді. 

 

 
 

9.4-сурет – Ұзақ мерзімді кезеңдегі монополистің тәртібі 

 

9.4 Монополиялық билік кӛрсеткіші 

 

Жетілген бәсекелес фирма және монополиялық биліктегі 

фирма арасындағы маңызды айырмашылық мынада, баға 

л 
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бәсекелес фирма үшін шекті шығындарға тең болады, ал 

монополиялық биліктегі фирма үшін баға шекті шығындардан 

асады. Сондықтан монополиялық билікті ӛлшеу тәсілі болып 

пайданы барынша кӛбейте отырып, шекті шығындардан асатын 

баға шамасы табылады. 

Монополиялық билікті анықтаудың бұл тәсілін 1934 жылы 

экономист Абба Лернер ұсынған және Лернер монополиялық 

билік кӛрсеткіші деген атауға ие болған: 

 

 
 

            мұнда  Рм - монополист бағасы; 

МС - монополистің шекті шығындары. 

 

Лернер коэффициентінің сандық мәні әрдайым 0 және 1 

арасында болады.  

Жетілген бәсекелес фирма үшін Р = МС жэне L = 0 болады.  

L үлкенірек болса, соншалықты монополиялық билік 

артығырақ. 

Монополиялық биліктің бұл коэффициенті сондай-ақ фирма 

онымен кездесетін сұраныс икемділігінің терминдерінде беріледі. 

 

 
 

Алайда, енді Ер нарық сұранысын емес, фирма сұранысының 

икемділігін білдіреді. Елеулі монополиялық билік жоғары 

табысқа кепілдік бермейді. Пайда бағаға деген орташа 

шығындардың қатынасынан байланысты болады. А фирмасы В 

фирмасына қарағанда үлкен монополиялық билікті игеруі 

мүмкін, бірақ, егер онда орташа шығындар айтарлықтай жоғары 

болса, аз пайда алады. 
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9.5 Монополияның қоғамдық шығындары 

 

Баға бәсеке нарығында шекті шығындарға тең, ал 

монополоиялық билік баға шекті шығындардан асады деп 

санайды. Ӛйткені монополиялық билік баға жоғарылауына және 

ӛндіріс кӛлемінің азаюына әкеледі, фирманың әл-ауқатының 

ұлғаюын және тұтынушылар әл-ауқатының нашарлауын күтуге 

болады. Монополиялық билік тұтастай алғанда қоғамның әл-

ауқатын жақсарта ма немесе нашарлата ма? 

Бұл сұраққа жауапты бәсекелес және монополияланған нарық 

жағдайында ӛндірушілер және тұтынушылардың 

артықшылықтарын салыстыра отырып алуға болады. Бұл ретте 

еркін бәсекелестік нарығындағы ӛндірушілерде және 

монополисте шығындардың қисығы бірдей деген жорамалдан 

шығады. 

Жетілген бәсекелестік және фирма монополиясы 

модельдерінде ұсынысты оңтайландырудың принциптерімен 

бірдей басшылыққа алса да, ұзақ мерзімді нарық тепе-теңдігінің 

нәтижесі 9.5-суретте кӛрсетілгендей әр түрлі болады.  

 

 
 

9.5-сурет - Таза залалдардың графикалық бейнеленуі 
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9.5-суреттен кӛрініп тұрғандай, монополист бағасы Рm 

жетілген бәсекелестік Рс кезінде тағайындалуы мүмкін бағадан 

жоғары, бұл нарық билігін іске асыруды куәландыру болып 

табылады. Бұдан басқа монополисттің ұсыныс кӛлемі Qm 

масштабтың оң тиімділігі бар пайдаланылмағанға кӛрсететін 

бәсекелес Qc-тен аз. Басқаша айтқанда, монополист тым аз 

ӛндіреді және тым қымбатқа сатады. Осылайша, монополиялы 

нарық экономикалық тиімсіз болып табылады деп қорытынды 

жасауға болады. 

Монополиялық бағаның бәскелестіктен асып түсуі, 

тұтынушының артығының бір бӛлігі А тікбұрыш ауданына тең, 

монополист пайдасына қайта үлестіріледі және монополиялық 

пайда түрінде оларға меншіктеледі дегенді білдіреді. 

Монополистің шығаруының бәсекелестікпен салыстырғанда аз 

кӛлемі В үшбұрышының ауданына тең тұтынушының артығының 

бір бӛлігін және С сегментінің ауданына тең ӛндірушінің 

артығының бір бӛлігін жоғалтуын білдіреді. Сондықтан, 

проблема мәні молшылықты монополист пайдасына қайта 

үлестіруде емес, ал былай монополизм қоғамдық молшылықты 

таза ысырапқа әкеледі, ӛндіруші және тұтынушы тараптарынан 

ысырапқа тең сомада, яғни В + С. 

Бұл монополиялық биліктен толық таза залалдар. Егер тіпті 

монополист пайдасы салық салынған болса да, тиімділікке қол 

жеткізе алмайды, себебі ӛндіріс кӛлемі еркін бәсекелестік 

жағдайына қарағанда тӛмен болады. Жалпы таза залалдар – бұл 

осындай тиімсіздіктің қоғамдық шығындары. 

Монополиялық биліктің В және С үшбұрыштарында толық 

таза залалдардан асатын қосымша қоғамдық шығындары пайда 

болуы мүмкін. Фирма үлкен қаражатты жұмсауы мүмкін, - 

монополиялық билікті алу, ұстау және пайдалану үшін қоғамдық 

позиция тұрғысынан ӛнімсіз. Бұл жарнамаға, ӛзінің "лобби" 

құруға кететін шығындарымен байланысты және занды 

әрекеттерімен бағаға және антитрестік заңнамаларға деген 

үкіметтік бақылаудан жалтаруы болады. Бұл сондай-ақ әлеуетті 

бәсекелестерді монополия нарығына ену әрекетін тоқтатуға кӛз 

жеткізу үшін пайдаланылмаған қосымша ӛндірістік қуаттарды 
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құруда білінеді. Бұл шығындардың экономикалық ынтасы 

монополиялық билікті (яғни, А тік бұрышы минус С тік бұрышы) 

алу нәтижесінде фирма пайдасымен тікелей байланысты болады. 

Сондықтан, тұтынушыдан артылға- нының үлкен бӛлімі 

монополистке (А тікбұрышы) ӛтсе, монополияның қоғамдық 

шығындары соншалықты кӛп болады. 

 

9.6 Монополияны мемлекеттік реттеу 

 

Антитрестік заңнама фирмалардың артық монополиялық 

билікті жинақтауын болдырмайды. 9.6-суретте монополияны 

мемлекеттік реттеу шамасының жиынтығы берілген. 

 

 

9.6-сурет - Монополияға қарсы реттеу шамаларының жүйесі 
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Бәсекелестік нарыгында бағаны мемлекеттік реттеу әрдайым 

толық таза залалдарға әкеледі. Бұл, алайда, фирма монополиялық 

билікті иемденсе, бұлай емес. Керісінше, бағаны реттеумен 

монополиялық биліктен туындайтын толық таза залалды жоюға 

болады. Суретте бағаны реттеу тиімділігі, мұнда Р және Q - 

реттелмейтін монополиялық нарығында ӛндіріс кӛлемі мен 

бағасына сәйкес кӛрсетілген. Енді мемлекеттік реттеу максимум 

Р бағаны анықтайды, сонда орташа табыстың жаңа қисығы Р 

деңгейінде горизонталь сызыкды білдіреді деп ойлайық (9.7-

сурет). Q жоғары ӛндіріс деңгейі үшін орташа табыстың жаңа 

қисығы ескісіне тура келеді. Шекті табыстың жаңа қисығы 

орташа табыстың қисығымен сәйкес келеді. 

Алайда жоғары табысты алу кез келген фирма үшін ӛте 

тартымды, сондыктан агрессивті бәсекелестікпен қатар фирмалар 

ашық немесе жасырын сӛз байласуды, нарық бӛлімдерін, яғни 

таза емес бәсекені қалайды. 

 

 
 

9.7-сурет - Бағаны реттеу графигі 

 

9.7  Бағада кемсітушілік 

 

Бағада кемсітушілік монополия жағдайында ӛткізу нарығын 

ксңейту тәсілдерінің бірі болып табылады. Монополист ӛнімді аз 

ӛндіреді және оны таза бәсекелестік жағдайына қарағанда 
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неғұрлым жоғары бағада ӛткізеді, егер оның бағасы 

монополиялықтан тӛмен болса, тауарларды сатып алуға дайын 

әлеуетті сатып алушылар бӛлігінен айырады. Алайда, 

монополист ӛткізу кӛлемін кеңейту мақсатында бағаны 

тӛмендете отырып, барлық сатылатын ӛнімдердің бағасын 

тӛмендетуге мәжбүр болады. Сондықтан фирма жалпы табыс 

және пайданы сақтау мақсатында сатып алушылардың әр түрлі 

топтары үшін сол және басқа тауарларға әр түрлі баға белгілеуі 

мүмкін. Егер бір сатып алушылар басқа сатып алушыларға 

қарағанда ӛнімдерді неғұрлым тӛмен бағада сатып алатын болса, 

онда бұл баға айырмашылығы шығындардағы 

айырмашылықтармен ақталмайды, яғни бағада кемсітушілік 

практикасында орны болады. 

Бағада кемсітушілік тӛмендегі шарттар кезінде болуы мүмкін: 

- сатушының ӛнімдерді сатып ала отырып, оны қайта сатуға 

мүмкіндігі болмайды; 

- сұранысы әр түрлі икемділікте болатын нарықта осы 

ӛнімдердің барлық тұтынушыларына бӛлу мүмкіндігі болады. 

Бір жағынан, бағада кемсітушілік монополист табысын 

ұлғайтуға мүмкіндік береді, ал екінші жағынан — 

тұтынушылардың үлкен бӛлігі аталған түрлердің кӛрсетілетін 

қызметтерін пайдалану мүмкіндігіне ие болады. Баға белгілеу 

саласындағы мұндай саясат екі жаққа да тиімді. Басқаша алғанда 

кейбір елдерде бағада кемсітушілік салауатты бәсекеге кедергі 

және монополиялық билікті күшейту деп қарастырады. Оның 

жекелеген кӛріністері монополияға қарсы заңнамаға тура келеді 

және фирмалардың монополистке әсер ету саласын шектейді. 

Бағада кемсітушіліктің үш дәрежесі ерекшеленеді: 

- бірінші дәрежедегі кемсітушілік - әрбір тұтынушы үшін 

жеке баға белгілеу және табыстан байланысты болатын бағаны 

әртараптандыру. Жеке бағаны белгілей отырып, фирма 

тұтынушының барлық артығын қамтиды және максимум 

пайданы алады; 

- екінші дәрежедегі кемсітушілік - сатып алушылардың 

жекелеген топтары үшін әр түрлі бағаны орнату және тұтыну 

кӛлемінен байланысты болатын бағаны әртараптандыру; 

- үшінші дәрежедегі кемсітушілік - игіліктердің әрбір 
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топтары үшін және тауар категориясына байланысты болатын әр 

түрлі бағаны орнату және тауар категориясынан байланысты 

болатын бағаны әртараптандыру [7]. 

 

 

               Ӛзін-ӛзі тексеруге арналған сұрақтар: 

 

1. Монополиялык билік тым жоғары болған сайын пайда 

соншалықты деген тұжырым дұрыс па? 

2. Үкімет монополия билігін шектеу үшін қандай іс-шаралар 

қабылдайды? 

3. Абсолют монополия бәсекелес салаға қарағанда әрдайым 

неғұрлым жоғары баға және шығарудың аз кӛлемін тудырады 

деген тұжырым дұрыс па? 

4. Сізге монополияның қандай түрлері белгілі? 

5. Табиғи монополия нені білдіреді? 

6. Монополия жағдайында нарыққа деген кіріс 

тосқауылдары жоқ тұжырым дұрыс па? 

7. Баға кемсітушілігінің қандай түрлері болады? 

8. Кӛптеген елдерде қолданылатын монополияға қарсы 

заңнамалар бірінші кезекте қайда бағытталған? 

9. А. Лернер коэффициент нені кӛрсетеді? 
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 10 МОНОПОЛИСТІК БӘСЕКЕ ЖӘНЕ ОЛИГОПОЛИЯ  

 

10.1 Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдегі 

монополистік бәсеке 

 

Монополистік бәсеке - бұл ол кезде фирмалардың 

салыстырмалы кӛп саны ұқсас, алайда бірдей емес ӛнімдер 

ұсынатын нарықтық құрылым... Монополистік бәсекені 

нарықгың - таза монополия және жетілген бәсеке деген екі 

типтерінің белгілері сәйкесетін нарық құрылымы деп санауға 

болады. Нарықтың таза монополиямен ұқсастығы мынада 

фирмалар ӛз ӛнімдеріне ӛздері бағаны бекітеді және ӛздерінің 

нарықтық тәртіптерінде еркін. Нарықпен нақты бәсекелестікте 

оларды ӛнімді ӛндірушілердің, сондай-ақ, ӛнімді 

тұтынушылардың кӛптігі біріктіреді. Бұл нарықты мысалға киім, 

аяк киім нарығы тұрмыстық қызмет кӛрсету кәсіпорыны 

(химиялық тазалау, кір жуу, шаштараз және б.), автокӛліктерге 

жанармай құю станциялары (АЖС), ТҚС және т.б. сияқты, 

«дайын кӛйлек» нарығы деп атайды. 

Монополистік бәсеке теориясы тӛмендегі негізгі ұғымдармен 

негізделеді: 

1) сала сұранысының қисығына қарағанда, жекелеген 

ӛндірушінің ӛнімдерге деген сұраныс қисығы неғұрлым 

икемдірек. Бұл, ӛнімде ауыстырушы- тауарлардың болуымен 

түсіндіріледі; 

2) салаға кіру еркін. Бұл жағдайда ұзақ мерзімді кезеңде осы 

саланың барлық фирмаларының экономикалық пайдасы нольге 

тең болады дегенді білдіреді. 

3) салаға кӛптеген фирмалар кіреді, сондықтан әрбір 

ӛндіруші оның ӛзінің бағалық тәртібі үлкен топтарға 

таратылатындай ғып әрекет жасайды. 

Қысқа мерзімді тепе-теңдік. Қысқа мерзімді кезеңде 

монополиялық бәсекелес фирманың тәртібі кӛбінесе монополияға 

ұқсас болады. Алайда оның сұранысының қисығы және шекті 

табысы неғұрлым икемділікті. Нарықта бәсекелестер неғұрлым 

кӛп болса және ӛнімдерді саралау жоғарырақ, соншалықты 

сұраныс та және шекті табыс та икемдірек. Ал калған жағдайда - 
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пайданы барынша кӛбейтуші немесе залалдарды барынша 

азайтушы шығару кӛлемі (MR = МС кезінде) және баға да 

монополия кезіндегіндей де анықталады. Сұраныстың қисығы D1 

кезінде монополиялық бәсекелестік нарығында жұмыс істеуші 

фирма ӛзінің ӛнімдеріне деген бағаны Р1 деңгейіне дейін 

тӛмендету есебінен 10.1-суретте кӛрсетілген штрихталған 

тіктӛртбұрыш ауданына тең пайданы алады. 

 

 
 

10.1-сурет - Монополиялық бәсекелестік кезіндегі фирманың 

қысқа мерзімді тепе-теңдігі 

 

Мұнда жекелеген ӛндірушінің экономикалық пайдасы 

нольден жоғары, демек бұл осы салада капиталды қайта үлестіру 

дегенді білдіреді, ӛйткені қалғандарының бәрі осы фирманың 

үлгісімен жүреді. Бұл D1 қисығы D2 жағдайына орын 

ауыстырады, себебі аталған тауарға деген сатып алушылардың 

нарықтық сұранысы фирмалардың үлкен санына қарай 

таратылады дегенге әкеледі. Әрбір ӛндіруші тиісті түрде пайданы 

алу шартын қайта қарастырады. Процесс, жекелеген фирма ӛзінің 

ӛнімдеріне деген бағаны да, шығару кӛлемін де ӛзгертуге бейім 

болмайтындай позицияға қол жеткізгенге дейін жалғасатын 

болады. 

Ұзақ мерзімді тепе-теңдік. Ұзақ мерзімді кезеңде 

монополистік бәсекелес фирмалар үшін белгілі бір әмбебап ереже 
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жоқ. Олардың тәртібінің сипаты нольдік экономикалық пайданы 

алуға деген ұмтылысты біріктіреді. 

Осылайша, ұзақ мерзімді тепе-тендік жағдайында Q1 ӛндіріс 

кӛлемі MR = МС ережесіне сәйкес анықталады, ал Р1 бағасы 

орташа жалпы шығындарға тең табысты қамтамасыз етеді, бұл 

қалыпты пайданы алуды білдіреді (10.2-сурет). 

 

 
 

10.2-сурет - Монополиялық бәсеке кезіндегі фирманың ұзақ 

мерзімді тепе-теңдігі 

 

Монополиялық бәсеке нарығында үзақ мерзімді тепе-теңдік 

тӛмендегі ережелерге сүйенеді: 

1) егер фирма жетілген бәсекелестік жағдайында жұмыс 

істесе, онда ол шығындардың барынша азайту ережесіне сәйкес 

ӛнімдердің ӛндіру кӛлемін кеңейте алар еді. Алайда ол 

монополистік бәсекелестікте тауардың ӛте үлкен ассортименті 

кезінде жоғары шығындармен ӛнімдерді шығара отырып, Q1 

ӛндіріс кӛлемін қалдырады. 

2) баға ұзақ мерзімді тепе-теңдік кезінде пайданы барынша 

кӛбейту ережесіне сәйкес таза бәсекелестік моделіне қарағанда, 

шекті шығындардан асып туседі (Р1 > МС). Бұл нарық үшін 

жарнама, сауда брэндтары, нарықтық маркетингтік зерттеулер 

үлкен рӛл атқарады. 
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10.2 Олигополиялық рынок 

 

Олигополия рыногы онда сатудағы маңызды нарықтық 

үлестері бар бірнеше бәсекелес ӛндірушілер жұмыс істейді, 

сондықтан жекелеген фирманың баға ӛзгерісі және шығару 

кӛлемі қарсыластың пайдасына әсер етуі мүмкін. (10.3-сурет). 

Осыған байланысты олигополиялық фирмалардың ӛндірістік 

шешімдері тек тұтынушылар реакциясынан ғана емес, сонымен 

қатар бәсекелестер реакциясынан да және олардың стратегиялық 

тәртібінен де байланысты болады. Олигополиялық рыноктың 

басты айырмашылығы: баға соншалықты жиі ӛзгермейді, ал егер 

ӛзгерсе, онда айтарлыктай шамада ӛзгереді. 

 

 
 

10.3-сурет - Олигополиялық рынок белгілері 

 

Басқа нарықтық құрылымдарға қарағанда әмбебап 

олигополия болмайды. Нақты жағдайларда олигополия тәртібін 

түсіндіретін, мысалы Курно дуополиясы және қарама-

қайшылықты мүдделері бар екі тұлға ойыны, нарықта, фирмада, 

картельде басым болып тұратын модель сияқты модельдер 

қатары әзірленген. Барлық модельдер олигополистік стратегия 

пайданың азаюына, ал сӛз байласу және ынтымақгастық пайданы 

кӛбейтеді деген фактіні дәлелдейді. Фирмалар пайда қуғанда, бір 



107 
 
 
 
 

жағынан, нарықты жаулап алу мақсатында бағаны тӛмендете 

отырып, қиян кескі қарсылықта (баға соғысы) болуы мүмкін. 

Орташа шығындардың деңгейіне дейін бір-бірін қысқарта 

отырып, ең ақырында, фирмалар нольдік экономикалық пайданы 

алады. Басқаша алғанда, фирмалар картельге ене отырып, нарық 

үлесі туралы келісім жасасу және  бағаны арттыру жолымен 

ӛздерінің табыстарын максимум ұлғайта алады. Олигополиялық 

рынок мысалдары болып рыноктың келесі түрлері болуы мүмкін: 

автомобиль, компьютер, болат, алюминий және басқалары. 

 

Дуополия 

 

Экономистер олигополияның пайда болуы сәтінен бастап 

кӛптеген жылдар бойы бір фирманың басқа фирмаға реакциясын 

практикалық түрде негіздеуге тырысты. А.Курно екі фирманың 

ӛзара қатынасының статистикалық талдауын ұсынған. 

Бұл ретте Курно келесі алғы шарттарға сүйенді: 

1) екі фирма да (А жэне В) біртектес ӛнімдерді ӛндіреді; 

2) оларға нарық сұранысының қисығы белгілі; 

3) ӛндіріс туралы шешімді бір мезгілде, бір-бірінен тәуелсіз 

және дербес түрде қабылдайды; 

4) бәсекелестің ӛндірісінің кӛлемі және бағасы - шамасы 

тұрақты. 

Курно моделінде екі фирманың шығару және бағасы, егер 

әрбір дуополист оның бәсекелесі одан қаншалықты күтсе, 

соншалықты ӛндірсе, тек қана сол жағдайдағы тепе-теңдікке 

келеді. Нарықтың сұранысындағы күтпеген ӛзгерістерге 

шығарудың бейімделуі әрбір сатушының сезіну функциясын 

анықтайды. А. Курно бір фирманың басқа фирма тәртібіне деген 

реакциясының қисығын графикалық түрде бейнеледі және 

керісінше баға монополиялықтан бәсекелі бағаға дейінгі шегінде 

белгіленеді. Бір сатушының шығару кӛлемі басқа сатушының 

шығару ӛзгерісіне бейімделу процесі жалпы шығаруға және 

тұрақты тепе-теңдікке қорытындылайтын бағаға алып келеді. 

Курно дуополиясының графикалық шешімі 10.5-суретте берілген. 
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10.5-сурет - Дуополияны сезіну функциясы және Курно тепе-

теңдігі 

 

Курно тепе-теңдігі - бәсекелестің берілген әрекеті кезінде 

фирмалар жағдайының табысын барынша кӛбейту тұрғысынан ең 

жақсысы туралы куәландыратын екі фирманың әсер етуі 

қисықтарының қиылысу нүктесі. Егер фирмалар жиынтықты 

пайданы барынша кӛбейтуге, кейін бірдей тең бӛлу үшін келіссе, 

онда бұл міндеттің мүмкін шешімдерінің жиыны шартты 

қисыққа жатады. Салыстыру Курно тепе-теңдігі кезінде 

ӛндірістің жалпы кӛлемі дуополистік сӛз байласуға қарағанда 

жоғары, бірақ бәсекелес тепе-теңдік кезіндегіге қарағанда тӛмен 

екендігін кӛрсетеді (10.6-сурет). 

 

 
 

10.6-сурет- Шартты қисық 

 

Фирмалар дуополияда жетілген бәсекелестік кезіндегіге 

қарағанда, кӛбірек ӛндіреді, бірақ монополия кезіндегіден гӛрі 

тӛмен. Баға дуополияда жетілген бәсекелестік кезіндегіден гӛрі 
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жоғары, бірақ монополиялықтан тӛмен. Пайданы санай отырып, 

Курно бойынша нәтиже фирмалар үшін жетілген бәсекелестік 

жағдайына қарағанда тиімдірек. Дуополды нарық моделдеріне 

Курно моделімен қатар Бертран моделі, Штакельберг моделі, 

Чемберлин моделі, Эджуорт моделі жатады.  

Дуополияның экономикалық моделі ӛнімдердің тепе-тең 

шығарылуына әсер ететін бәсекелестің жауабына қатысты жеке 

ӛндірушінің болжамы ретінде кӛрсетуге пайдалы.  

 

Фирманың стратегиялық тәртібі 

 

Олигополиялық рынокта жекелеген фирма максимум пайданы 

алу үшін ұмтыла отырып, фирма тәртібіне әсер ететін негізгі 

факторлар болып табылатын бәсекелестер тарапынан болатын 

реакциямен санасуға мәжбүр. Келесі баға стратегиясы 

ерекшеленеді: сұраныстың сынық сызығының теориясы; 

«бағалардағы кӛшбасшылық» моделі; салаға енуді шектейтін баға 

белгілеу; «шығындар плюс» принципі бойынша баға белгілеу; 

картель келісімдері; баға соғысы; ойындар теориясы. 

Сұраныстың сынық сызығының теориясы. Бұл теория 

бірнеше сатушылары бар нарықта баға ӛзгермеушілігін 

түсіндіреді. Бұл модельде сұраныс қисығы баға жоғарылауы 

кезінде икемділікті және оның тӛмендеуі кезінде икемділіксіз. 

Қарсыластар бағаны жоғарылату немесе тӛмендету жағындағы 

баға ӛзгерісін әр түрлі қабылдайды, яғни фирмалар бағаның кез 

келген ӛсімінің соңынан жүрмейді, бірақ бағаның кез келген 

тӛмендеуін жарыса істейді. Нәтижесінде бағаның кез келген 

ӛзгерісі нашар нәтижеге әкеледі, фирмаларда тауарлар және 

кӛрсетілетін қызметтерге деген бағаны ӛзгертуге ынта жоқ және 

бұл бағаның салыстырмалы тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 

«Бағалардағы кӛшбасшылық» моделі. Олигополисттік 

рынокта бага белгілеудің барынша таратылган практикасы болып 

табылады. Бір фирма осы модель кезінде әдетте ірі, меншік 

пайданы барынша кӛбейту үшін бағаны белгілей отырып, сол 

уакытта басқалары кӛшбасшының соңында енжар бақылайтын 

сияқты әрекет жасайды. Бағалардағы кӛшбасшы моделін 

жартылай монополия деп атайды, себебі, фирма-кӛшбасшы оның 
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соңғы кірісіне және соңғы шығынына негізделген монополиялық 

бағаны бекітеді. Қалған фирмалар бұл фирма-кӛшбасшы бағасын 

қазіргі баға ретінде қабылдайды, олар ірі фирмалар нарықтың 

жағдайы туралы кӛп ақпаратқа ие деп ойлайды.   
Баға кӛшбасшылығының үш типі ерекшеленеді: 

кӛшбасшылық үстем болып тұрған фирманың жетекшілігі, 

кӛшбасшылық және барометрлік кӛшбасшылық туралы жасырын 

сӛз байласу. 

Салаға енуді шектейтін баға белгілеу. Баға белгілеудің бұл 

әдіс кезінде рынокта ол кезде жаңа ендірушілерге ӛз тауарын сату 

тиімсіз кездегі баға белгіленеді. Баға минимум ұзақ мерзімді 

жалпы шығындар деңгейінде белгіленеді. Бұл ретте фирмалар не 

сӛз байласады, не басқа фирмалардың үлгісімен жүреді. Мұндай 

баға қалыпты пайданы қамтамасыз етеді және сол уақытта 

олигополистік рынокта жаңа бәсекелестердің пайда болуына 

кедергі жасайды. 

«Шығындар плюс» принципі бойынша баға белгілеу. Баға 

белгілеудің осы түрі тауарға деген сұраныс себептері бойынша 

болатын белгісіздіктен қолданылады. Бұл ретте фирма 

ұсынылған орташа айнымалы шығындарға пайыздық үстемесі 

қосылатын тауарға деген бағаны анықтайды. Үстеме орташа 

тұрақты шығындардың орнын толтыру және қалыпты пайданы 

алуды қамтамасыз етеді. Сұраныс икемділігі тым жоғары болса, 

соншалықты үстеме де тӛменірек болады. 

Картель келісімі. Сӛз байласу кӛптеген елдерде баға белгілеу 

мақсатында заңмен тыйым салынған, ал нақты ӛмірде мұндай 

практика кездеспейді. Жасырын сӛз байласудың мысалы болып, 

яғни картель - баға және шығару кӛлемін реттеу мақсатында 

фирмаларды біріктіру табылады. Фирмалар ӛнімдерді 

шығарудың жалпы деңгейі бойынша бірлескен бағдар жасайды. 

Шығарудың белгіленген кӛлемі картельге енетін фирмалар 

арасында таратылады, яғни әрқайсысына белгіленген квота 

тағайындалады. Картель мүшелері белгіленген квотаны ұстап 

тұрғанша, баға картельге қатысушыларға экономикалық пайданы 

қамтамасыз ете отырып, монополиялық деңгейінде болады. 

Кеңінен мәлім халықаралық картель – 1960 жылы пайда болған 

ОРЕС (ОПЕК) мұнайды елдерге-экспорттаушы Ұйымының 
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картелі. Ол мұнай нарығына бүгінде де әжептәуір әсер етуде.  

Баға соғысы. Баға соғысы - бұл қарсылас болатын 

сатушылармен бағаны бірізділікті азайту циклі. Бағаны 

тӛмендету қарсыластардың бүкіл рынокты тұтастай жаулап алу 

тілегімен түсіндіріледі. Баға соғысы әзірше бірде бір фирма баға 

тӛмендеуінен пайда кӛрмейінше және экономикалық пайда 

нольге дейін құлдырамайынша, жалғаса беретін болады. 

Осылайша, сатушылар тепе-теңдікте Р = АС = МС кезінде бірдей 

бағаны тағайындайды. Баға соғысының нәтижесінде 

тұтынушылар жеңеді, бірақ сатушылардың пайдасы жапа шегеді. 

Ойындар теориясы. Ойындар теориясы олигополисттік 

фирмалардың стратегиялық ӛзара әрекетін бейнелейді, бұл кезде 

әрбір фирма қарсыластардың барлық мүмкін болатын әрекеттерін 

болжап шешуі және қайта талдауы тиіс және қандай ұсыныс 

бәсекелестердің тәртібіне қарағанда сол үшін оңтайлы екенін 

бағалауы тиіс, яғни қорытындысында ол максимум пайданы 

алуды калайды. 

Тұтқындар дилеммасы деп аталатын ойындар теориясының 

классикалық мысалы олигополды фирмалардың кездестіретін 

мәселесін кӛрнекі түрде кӛрсетеді. Дилемманың мәні мынада: екі 

тұтқынды бірігіп жасаған қылмыстары үшін жауапқа тартады. 

Олар әртүрлі камерада отырады және бір-бірімен байланыса 

алмайды. Егерде екеуі де жасаған қылмыстарын мойындаса, онда 

әрқайсысы 5 жыл мерзімге жазаланады. Егерде ешқайсысы 

мойындамаса, 2 жыл мерзімнен жазаланады. Егерде біреуі 

мойындап, екіншісі мойынына алмаса, онда біреуі бір жылға 

жауапқа тартылады, ал екіншісі 10 жылға бас бостандығынан 

айырылады. Олар екеуі бір-біріне сенімсіздік танытуына 

байланысты, олардың екеуі де қылмыстарын мойындарына алып, 

5 жылға бас бостандықтарынан айырылады.    

Олигополды фирмалар кӛбіне мынадай дилеммада болады: 

агрессивті түрде бәсекелеседі, не болмаса ынтымақтасады және 

пассивті түрде бәскелеседі, не болмаса құпия түрде сӛз 

байласады. Бұл нарық үшін басынан бір-біріне деген сенімсіздік 

қалыптасқан.  

 



112 
 
 
 
 

                    Ӛзін-ӛзі тексеруге арналган сұрақтар: 

 

1. Монополиялық бәсекелестік нарығының қандай негізгі 

ерекшеліктері бар? 

2. Сіздің ойыңызша, тұрғын халықтың тіршілік деңгейінің 

динамикасы және мононолиялық бәсекелестіктің дамуы арасында 

қандай да бір тәуелділік бола ма? Түсіндіріңіз. 

3. Монополиялық бәсекелестік нарығы үшін салалық ұсыныс 

және сұранысының қисығы қандай? 

4. Олигополиялық рынок нені білдірелі? 

5. Курноның дуополия моделінің мәні неде? 

6. Дуополия моделінде шарттық қисық нені кӛрсетеді? 

7. Сізге олигополия рыногы үшін тән баға стратегиясының 

қандай түрлері белгілі және олардың ерекшеліктері неде? 

8. Курно, Бертран және Штакельберг моделдерін ӛзара 

салыстырыңдар. 

9. Жаңа фирмалар үшін салаға кіруді бұғаттау қандай 

тәсілмен жүргізіледі?   

10. Картелге кіретін фирмалар нені ұтып алады? 
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    11 ӚНДІРІС  ФАКТОРЛАРЫНЫҢ    РЫНОГЫ 

 

Ӛндіріс факторларының рыногын қарастыру кезінде тӛрт 

классикалық принцип атап кӛрсетіледі: 1) ресурстардың ӛзара 

ауысуы; 2) ӛндірістің минимум шығындары; 3) әрбір ресурстың 

шекті табыстығын қамтамасыз ету; 4) MR және МС теңдігін 

қамтамасыз ету. 

 

11.1 Ӛндіріс факторларына сұраныс 

 

Ӛндіріс факторлары рыногында сұраныс ерекшеліктеріне 

келесі сипаттамаларды жатқызады: 

1) Ӛндіріс факторларына сұраныс екінші сипатта 

болады. Бұдан, ӛндіріс факторларына сұраныс түзу сипатта емес, 

ал ӛндіруші сипатта болады және ӛндіруші сұраныс деп аталады. 

Бұл ӛндірістік ресурстарға сұраныс, оның ӛндірісінде осы ресурс 

пайдаланылатын тауарға сұранысқа байланысты болады дегенді 

білдіреді. 

2) Ӛндіріс факторларына сұраныс - бұл ӛзара байланысты 

процесс, яғни ол ӛндірістің әрбір факторлары бойынша сұраныс 

икемділігінен байланысты болады. Ӛндірістің әрбір факторлары 

бойынша сұраныс икемділігі мыналарға байланысты болады: 

а) фирма табысы және осы фирманың тауарларына сұраныс 

деңгейі; 

б) ресурстарды ӛзара ауыстыру мүмкіндігі; 

в) фирманың жаңашылдыққа ұмтылысы; 

г) рынокта қабылдауға болатын бағалар бойынша ӛндірістің 

ӛзара айырбастау және ӛзара толықтыру факторларының болуы. 

Ӛндіріс факторларының рыногы екі негізгі түрде енуі мүмкін: 

1) жетілген бәсекелестік жағдайында ӛндіріс факторларының 

рыногы; 

2) жетілген емес бәсекелестік жағдайында ӛңдіріс 

факторларының рыногы. 

Жетілген бәсекелестік жағдайында ӛндіріс факторлары 

рыногы ерекшеліктері болып, не сатып алушы, не сатушы ӛндіріс 

ресурстарының бағасына әсер ете алмайды, ал ӛндіріс 

факторларына деген баға сұраныс және ұсыныстан байланысты 
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болады, сол уақытта жетілген емес бәсекелестік жагдайында 

сатып алушы немесе сатушы ӛндіріс ресурстарының багасына 

әсер ете алуы мүмкін. 

 

 
 

11.1 -сурет - Нарық құрылымы 

 

11.2 Капитал рыногы 

 

Капитал немесе капиталды активтер рынок - бұл ӛндіріс 

факторлары рыногының құрамдас бӛлігі. 

Капитал - бұл тауарлар және кӛрсетілетін қызметтерді 

ұлғайту мақсатында адамдар жасаған ӛндіріс құралдары. Капитал 

ӛзіне машиналар, ғимараттар, үймереттер, шикізаттар, 

материалдар, идеялар, ақпаратты және кӛптеген басқаларды 

енгізеді. 

Капитал үш негізгі нысанда болады: 

1) жеке; 

2) қаржылық; 

3) адамзаттык 
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11.2-сурет- Капитал қозғалысы 

 

Капитал осы үш түрден басқа мына нысанда болады: 

1) негізгі капитал - бұл ӛндірістік процеске ұзақ уақыт 

қатысушы, ӛзінің физикалық нысанын ӛзгертпейтін және ӛзінің 

құнын дайындалатын ӛнімге амортизациялық аударымдар 

түрінде тозуына қарай бӛлшектеп кӛшіретін ӛндіріс 

құралдарының құны; 

2) айналым капитал - бүл еңбек құралдарының және жұмыс 
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күшінің құны. 

Капиталға деген табыс кӛрсеткіші немесе капиталды активтер 

болып жылдық пайыздық мӛлшерлемесі табылады, яғни 

қолданылатын капиталдың шамасына уақыттың белгілі бір 

кезеңінде есептелетін табыс шамасы болып табылады. 

Инвестициялау кезінде ағымдағы табыстарды келешектегі 

табыстар ағынымен салыстыру проблемасы пайда болады. 

Келешектегі табыстар ағынымен ағымдағы табысты салыстыру 

дисконттау кӛмегі кезінде жүргізіледі. Дисконттау - бұл 

капиталдың таза ӛнімділігінің есебі. 

 

 

 

           мұнда PDV - активтің ағымдық дисконттау құны; 

FDV - болашақтағы активтің ағымдық исконттау құны; 

r - банктік пайыз нормасы; 

t - жылдар саны. 

 

Банктік пайыз мӛлшерлемесі r тең деп санайық, онда қазіргі 

уақытта салынған 1$ бір жылдан кейін (1+r)$ әкеледі. Сондықтан, 

(1+r)$ қазіргі уақыт- тағы 1$ құны болып табылады. Осылайша, 

ағымдық дисконттау кұны PDV - бұл 1 $ бір жылдан кейін, егер  r 

есептік мӛлшерлемесі бойынша пайда әкелсе, беретін ақша 

мӛлшері. 

 

 
 



117 
 
 
 
 

Дисконттау немесе ағымдық құн: 

1) пайыздық мӛлшерлемеге; 

2) жыл сайын күтілетін кіріс сомасына байланысты болады 

Инфляция жағдайында номинал және нақты пайыздық 

мӛлшерлемелер ерекшеленеді. Номинал мӛлшерлемесі инфляция 

қарқыны және нақты мӛлшерлемесінің сомасы ретінде 

есептеледі. 

 

11.3 Жер рыногы 

 

Жер - бұл ӛндірістің маңызды факторы. Жердің оны бірегей 

ететін сипаттамалары болады: 

1) жерге деген абсолют икемділіксіз сұраныс; 

2) пайдаланылатын жерлердің бекітілуі; 

3) жердің жылжымайтындығы. 

Ӛйткені жер ұсынысы абсолют түрде икемділіксіз болса, онда 

оның бағасы жекелеген учаскелердегі сұраныс деңгейімен 

анықталады. 

 

 
 

11.3-сурет - Абсолют икемділіксіз сұраныс кезінде жер 

рыногындағы тепе-теңдік 
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11.4-сурет - Бос жерлерге сұраныс қисығы 

 

Жер рентасы - белгілі бір кезеңдегі уақыт ішінде жерді 

пайдалану үшін жер учаскесінің иелеріне жалгерлердің тӛлемі. 

Осылайша, рента жердің капитал бағасына енеді. 

Жер рентасының тӛмендегі түрлері болады: 

- абсолют рента.  Жерге деген кез келген меншік рентанын 

осы түрлерін алу үшін негіздеме береді; 

- инфрамаржиналдық рента. Рентаның бұл түрі аталған 

табиғи ресурсты пайдалануға және жалға алуға ұмтылатын 

жалгерлердің арасында нақтылау нәтижесінде құрылған 

рентаның кӛрсетілген түрлерімен таза экономикалық рентаның 

артылуын білдіреді; 

- экономикалык рента. Ол ӛндіріс факторларын 

пайдаланудан алынған табыс және осы пайдалануды қамтамасыз 

ететін минимум шығындар арасындағы айырмашылықты 

білдіреді; 

- дифференциалдық рента. Рентаның бұл түрі әр түрлі 

сападағы жерді пайдалану нәтижесінде пайда болады.
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11.6-сурет - Экономикалық рента 

 

Экономикалық рента таулы, орманды, сулы, жерлі болуы 

мүмкін. Жерлі рентаның қарастырылған түрлерінен басқа 

монополиялы және дифференциалды деген түрлері де бар. 

 
 

11.5-сурет – Экономикалық рента анықтамасы 



120 
 
 
 
 

Монополиялы жер рентасын алу жердің ерекше қасиеттерімен 

байланысты. Дифференциалды рента жердің сапасына және 

құнарлы топыраққа байланысты 

 

11.4 Еңбек нарығы 

 

Еңбек нарығында әлеуетті қызметкерлер тарапынан болатын 

ұсыныспен және мемлекет пен кәсіпкерлер ұсынатын еңбекке 

деген сұраныспен сипатталады. 

Бәсекелес және бәсекелес емес нарықта еңбек нарығындағы 

тепе-теңдік басқаша қалыптасады. 

Таза бәсекелес нарық, кәсіпкер оның максимум пайдасын 

қамтамасыз ететін мӛлшерде жұмыскерлерді жалдайтындығымен 

сипатталады. 

 

    а)                     б)                                в) 

 

11.7-сурет - Жетілген бәсекелестік кезінде еңбек 

нарығындағы тепе-теңдік: а) жеке фирма; б) тұтастай алғандағы 

еңбек рыногы; в) жеке жұмыскер 

 

Нақты ӛмірде фирмалар сиякты, сондай-ақ жұмыскерлер де 

еңбек ақыны калыптастыруға әсерін тигізуі мүмкін. Мұндай 

рыноктар жетілмеген деп атайды. Жетілген бәсекелестіктің еңбек 

кұрылымының мысалдары - монопсония және монополия 

болады. Еңбек нарығындағы монополия кәсіподақтар қызметімен 

де байланысты болады. 
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Монопсония 

 

Фирма монопсония жағдайында еңбек нарығындағы басты 

сатып алушы (ал негізінен, жалғыз) болып кіреді, сондықтан 

нарықтық билікке ие болады. 

Монопсонияның негізгі ерекшеліктері: 

1) осы фирмада жұмыспен қамтылғандар саны еңбектің 

кандай да бір нақты түрлерімен барлық камтылғандардың негізгі 

бӛлімін құрайды; 

2) еңбектің бұл түрі географиялық немесе кәсіби 

факторларға байланысты салыстырмалы ұшқыр емес болып 

табылады; 

3) фирма жалданған жұмысшылардың санына тікелей 

тәуелділікте болатын еңбек ақының мӛлшерлемесін дербес 

анықтайды. 

Фирма - монопсонист, жұмыскерлерге жалданудағы ӛз 

шарттарымен үстемдік ете отырып, шекті шығындардың қисығы 

деңгейінен тӛмен және бәсекелес деңгейден тӛмен еңбек ақы 

мӛлшерлемесін тағайындайды. Фактордың орташа шығындары 

фактор сұранысымен сәйкесетін болады және ӛнімнің шекті 

факторға деген құны фактор бойынша ӛнімдердің шекті 

табыстылығына тең және факторға деген сұранысқа сәйкес 

болады. 11.8-суретте күңгірттенген аймақ - фирманың қосымша 

табысы, Е – бәсекелестік тепе-теңдік нүктесі. 

 

 
 

11.8-сурет -Еңбек нарығындағы монопсония 
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Фирманың жұмыс күші нарығындағы монопсония билігіне 

және дайын ӛнім нарығындағы монополиялық билігіне ие 

болғандағы жағдайын қарастырайық. Бұл жағдайда жұмыскерлер 

жағдайы нашар болады, себебі фирма аз жалақы тӛлеу үшін 

аздаған жұмыскерлерді алады, тек қана монопсонист болып 

табылатын фирмаға қарағанда.  

Еңбек нарығында жұмыскерлерді жалдау тәжірбиесі болуы 

мүмкін, ол бірдей ӛндірісте жұмыс жасайтын жұмыскерлердің 

жалақысының әртүрлі болуына әкеліп соғады.  

Сӛз еңбек нарығындағы кемсітушілік туралы болып отыр. 

Кемсітушілік кезінде белгілі бір жұмыскерлер тобының 

жалақысы тура сондай жұмысты орындайтын басқа бір топ 

жұмыскерлеріне қарағанда тӛмен. Кемсітуішіліктің нәсілдік 

белгілері бойынша, жынысы, жасы, физикалық кемшліктері, діни 

сенімдері, этникалық шығу тегі бойынша мысалдары болады. 

Кемсітушілік еңбек нарығының жұмыс жасауына әсер етеді. 

Олардың еңбегінің шекті тауарының кірістері және 

жұмыскерлердің ӛзінің еңбегіне тӛленетін шекті шығындары 

әртүрлі бұл топтардағы нәтижелер болып саналмайтын  тепе-тең 

еңбекақысы деңгейінің түрленуіне әкеп соғады. Кемсітушілік 

әртүрлі топтардағы жұмыскерлердің ӛзіне жұмыс тауып алу 

мүмкіндіктерінің тепе-теңдігін қабылдай алмайды.  

 

Кәсіподақтардың әсері 

 

Кәсіподақтардың әсерін графиктен бақылауға болады. 
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Ӛзін-ӛзі тексеруге арналған сұрақтар: 

 

1. Ӛндіріс факторлары рыногының ерекшелігі неде? 

2. Ӛндірістік сұраныс дегеніміз не? 

3. Жер рыногы бәсекелес болуы мүмкін бе? 

4. Егер еңбекке деген сұраныс икемділікті болса, еңбек 

ақының мӛлшерлемесін ұлғайту кезінде жұмыспен қамтуды 

қысқарту болады деген тұжырым дұрыс па? 

5. Еңбек нарығындағы монопсония нені білдіреді? 

6. Дисконттау нені білдіреді? 

7. Жер рентасының негізгі түрлерін атаңыз. 

8. Диффренциалды рента дегеніміз не? 

9. Сізге экономикалық рентаның қандай түрлері белгілі? 

10. Дисконттау не үшін қолданылады? 
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12   ЖАЛПЫ ТЕПЕ-ТЕНДІК 

 

12.1 Жалпы тепе-теңдікті талдау 

 

Жалпы тепе-теңдік - бір рыноктағы сұраныс немесе ұсыныс 

ӛзгерісі барлық рыноктағы сату кӛлемі және тепе-теңдік бағасына 

әсерін тигізетін кезде барлық рыноктың ӛзара әркеттестігінің 

нәтижесінде пайда болган тепе-теңдік. 

Ӛзара байланыс теңдеу жүйесімен жазылуы мүмкін. Мысалға, 

компьютерлерді алайық. Сатылған компьютерлер саны басқа 

тауарларға деген бағадан байланысты болады. Егер елімізде 10 

000 әр түрлі тауарлар сатылса және сатып алынса, онда 13-

тауарға (компьютерлер): 

 

Q13
=
D13 (Р1 , Р2,... Р10000, A, М), 

 

мұнда Q,3 - сатылған компьютерлер саны; 

D13 - компьютерге деген сұраныс функциясы; 

P1 ,Р2.... Р1оооо - қалған 10 000 тауардың бағасы; 

А - ел байлығын кӛрсететін нақты активтердің қоры; 

М - қолма-қол ақша қоры. 

 

13-тауар ұсынысы: 

 

Q13= S13 (P1 , Р2,... Р10000, A, M). 

 

Біз барлық 10 000 тауарлар үшін осыған ұқсас теңдеулер 

жүйесін аламыз: 

 

D1(P1,Р2,... Р10000, А.М) = S1 (P1,Р2,... Р10000,  A, М); 

D2(Р2,Р2,... Р10000,  А.М) S2 (Р1,Р2, ... Р10000,  A, М); 

…………………………………………………………. 

D10000 (P|1, Р2... Р 10 000, А.М)  = S2 (Р1,Р2, ... Р10000,  A, М); 

 

Рыноктың ӛзара байланысын бір мезгілде теңдеулер жүйесін 

шеше отырып бақылауға болады. 

Жалпы тепе-теңдік талдауы экономиканың жекелеген 
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бӛлімдері қалай үйлесетінін, экономикалық жүйе қалай біртұтас 

механизм ретінде жұмыс істейтінін түсіндіруге мүмкіндік береді. 

Игіліктердің жапсарлас нарықтарындағы нарықтық тепе-теңдікті 

орнату механизмінің әрекет мысалы 12.1-суретте келтірілген. Бүл 

мысалда: а) мұнай рыногы, Ь) бензин рыногы, с) автомобиль 

рыногы, d) кӛмір рыногы. 

 

 

Қандай да бір себептермен мұнай ӛндіру тӛмендеп, ал ол 

оның бағасының ӛсуіне әкеледі деп болжайық. Мұндай жағдай 

басқа жапсарлас рыноктарда байқалады. Кӛбінесе, бензин 

рыногында ұсыныс тӛмендейді де және баға кӛтеріледі, 

автомобиль рыногында сұраныс та, баға да тӛмендейді, ал балама 

отын - кӛмір - рыногында сұраныс кӛтеріледі және баға ӛседі. 

Ұзақ мерзімді кезеңде шикі мұнай рыногына кері байланыстар 

әсер етеді, неғұрлым үнемді технология мұнайға деген сұранысты 

тӛмендетеді, ол бағаның тӛмендеуіне әкеледі және бұл бұдан әрі 

қарай кете береді. Кері байланыстар, мысалы, мұнайға деген 

сұраныста кӛмір бағасының әсері мардымсыз болуы мүмкін. 

Бірқатар түсіндірулердің нәтижесінде экономикада жаңа ортақ 

тепе-теңдік орнатылады. 

 

12.2 Таза айырбас экономнкасындағы тепе-теңдік. 

Эджворт диаграммасы. Шарттар қисығы 

 

Жоғарыда келтірілген сұраныс және ұсыныс қисығында 

пайдаланылатын жалпы тепе-теңдік талдауы бәсекелес рыноктар 

ортасында ӛзара байланыстар және кері эффектілер туралы 

 
 

12.1 -сурет - Жалпы тепе-теңдік талдау 
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ұғымды береді, алайда ол шешімдерді қабылдайтын жеке 

субъектілер деңгейінде не болып жатқанына жауап бермейді. Бұл 

сұраққа жауап үшін экономиканың «таза» айырбас моделін 

мақсатқа сай қарастыру керек. Аталған модель игіліктер 

ұсынысының кӛлемі кӛрсетілген деп санайды. Бұл жағдайда 

басты экономикалык проблема адамдар (тұтынушылар) 

арасындағы игіліктерді үлестіруде. Игіліктермен алмасу 

экономика моделінде «2-2-2» типті - екі адам екі ӛндірістік 

факторлардың кӛмегі арқылы ӛндірілетін екі игіліктермен 

алмасады деген мысалда қарастырамыз. 

Жалпы міндет екі игіліктің мұндай бағасын табудан тұрады, 

мысалы, А игілігі және Б игілігі мына екі шартты орындауы 

керек: 

1) екі тұтынушы да ӛзінің қолда бар бюджеті кезінде 

пайдалылықгы барынша кӛбейтеді; 

2) сұраныс шамасы екі рыноктағы сұраныс шамасымен 

теңеледі. 

Эджворт диаграммасын (жәшік) зерттеуде қолданамыз (12.2-

сурет). 

Мысалы, екі тұтынушы - А және В тұтынуда екі игілікті - X 

және Ү пайдаланады деп санайық. Ординаталар осінде Ү 

игіліктер санын, ал X игілігін - абсцисса осіне бӛліп шығарайық: 

А тұтынушысы үшін диаграмманың сол жақ тӛменгі бұрышына, 

В тұтынушысы үшін - оң жақ жоғары бұрышына орналасқан. 

Диаграммадағы кез келген нүкте екі тұтынушылар арасындағы 

игіліктерді таратудың ерекше нұсқасын білдіреді. А нені 

тұтынбаса, В қалады және керісінше. 

Диаграммада әл-ауқат (пайдалылық), белгілі бір деңгейіне 

сәйкес келетін екі тұтынушының қисық талғаусыздықтары 

берілген, ӛйткені А тұтынушының пайдалылығы оң жақтан 

жоғарыға, В қатысушының пайдалылығы сол жаққа тӛменге 

қарай ӛседі. 
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12.2-сурет-Эджворт диаграммасы (жәшік) 
 

Z таратуы тиімді болып табылмайтындығы айқын, ӛйткені 

мысалы, 2 нүктесінде В әл-ауқаты нашарламайтындай, керісініше 

ал А әл-ауқаты жақсаратындай бӛлуді жүргізуге болады. 

Нәтижесінде талғаусыздықтар қисығы қиылысып ӛтпейді, ал бір-

бірімен жанасқанда ( Е нүктесі) айырбастаудың ынта болмайды 

Қисық талғаусыздықтардың жанасу нүктесі тиімді 

үлестірудің жалғыз нүктелері болып табылмайды, мүндай 

нүктелер жиынға жетуі мүмкін және жиынтығында олар шартты 

қисықты (тұтыну қажеттіліктерінің сызығы) береді. 

 

12.3 Ӛндіріс тиімділігі. Түрлендірудің шекті нормасы 

 

Ӛндіріс тиімділігі. Ӛндірістің тиімділігі осыған ұқсас 

модельдің кӛмегімен зерттеледі, себебі мұндағы айырмашылық 

шектеулі ресурстар - еңбек және капитал (L жэне К) бӛлу А және 

В игіліктерін ӛндіру арасында ғана жүреді. Эджворт жәшігінің 

ұзындығы және ені ресурстар кӛлемімен сәйкеседі. Әрбір нүкте 

екі ӛндіріс түрлерінің арасындағы ресурстарды нақты үлестіруді 

кӛрсетеді. Диаграммада екі игіліктер ӛндірісінің изокванталары 

бейнеленген. Ресурстарды үлестіру тұтыну тиімділігінің 

моделімен ұқсастығы бойынша, егер жалғыз тәсілмен бір 
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тауардың шығаруын ұлғайту, ол басқа тауардың шығаруын 

қысқарту болып табылса ӛндірістік тиімді ретінде анықталады. 

Ресурстарды үлестірудің ӛндірісті тиімділігі изоквантаның 

жанасу нүктелерінде байқалады, сол кезде ресурстарды қайта 

үлестіру жиынтықты ӛндірістің ұлғаюына әкелмейді, бұл реттегі 

MRTS
X

KL- MRTS
Y

KL (12.3-сурет). 

 

 
 

12.3-сурет - Ӛндірістік-тиімді үлестіру 

 

ТТ қисығы ӛндірістік - тиімді үлестіру нүктелерінің жиынын 

білдіреді. 

Егер ресурстардың тиімді нүктелерінің жиынын бейнелейтін 

болса, онда ресурстардың берілген деңгейі кезінде басқа 

игіліктегі ӛндіріс кӛлемінен бір игіліктегі ӛндіріс кӛлеміне 

тәуелділігі - ӛндірістік қажеттіліктер қнсығын аламыз. 

Ӛндірістік қажеттіліктер қисығының кӛлбеуі кез келген нүктеде 

түрлендірудің шекті MRTАВ нормасы деп аталады. 

Мысалы, X игілігін ӛндіруді X1-ден Х2-ке тек Ү (Ү1-Ү2) 

игілігінің ӛндіруді азайтумен босатылган шығындар есебінен 

ғана ұлғайды. Онда 

Ү2-Ү1 

 

арақашықгығы А, МСВ  игілігін ӛндіру шығындарының ӛсімін 

бейнелейді. 
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 Осыған ұқсас түрде: 

X2-X1 -  

 

A, MCV игілігін ӛндіру ӛсімі болады. Теріс шаманың 

анықтамасы бойынша ӛндірістік қажеттіліктер қисығының 

кӛлбеуі - бұл (Ү2-Ү1), (Х2 – Х1) бӛлінген, басқаша айтқанда, МСА/ 

МСБ арақашықтығы. 

Бірақ, анықтама бойынша, ӛндірістік қажеттіліктер 

қисығының теріс кӛлбеуі - бұл түрлендірудің шекті нормасы. 

Осылайша, 

, 

 

      мұнда МС - әрбір тауарды ӛндірудің шекті баламалы 

шығындары. 

 

12.4 Парето бойынша тнімділік 

 

Ӛндіру және алмасу моделін біріктіре отырып, солардың 

кӛмегімен ӛндірілгендер үшін игілік ең үлкен тұтынушы 

эффектілерімен таратылатындай, ресурстар қалай пайдаланылады 

деп қарастырамыз. 

Парето - тиімді бӛліну жалғыз тәсілмсн кез келген рынок 

агентінің әл-ауқатын ұлғайту басканың әл-ауқатын нашарлату 

болып табылады деп санайды. Ресурстарды қайта бӛлу, егер ол 

басканың жағдайын нашарлатпай-ақ, бір адамның әл-ауқатын 

кӛтеріс, Парето бойынша жақсарту деп аталады. Тиімді бӛлудің 

Парето нүктесі ӛндірістік және тұтынушылық тиімділіктердің 

талаптарын қанағаггандыруы қажет және бір мсзгілде шартты 

қисықта және ӛндірістік қажеттіліктер қисыгында болуы тиіс. 

Бүдан басқа, теңдікте орындалуы тиіс: 

 

MRTxy= MRT 
A

xy  = MRT 
В

xy 
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12.4-сурет - Ӛндірістік қажеттіліктер қисығы 

 

 

              Ӛзін-ӛзі тексеруге арналған сұрақтар: 

 

1.Эджворт диаграммасы нені білдіреді? 

2.Жалпы тепе-теңдіктен жартылай тепе-теңдіктің 

айырмашылығы неде? 

3.Парето бойынша оңтайлылық нені білдіреді? 

4.Парето - тиімді бӛлінуі нені ұсынады? 

5.Тек жетілгсн бәсекелестік кезінде ғана Парето-

оңтайлылықтың барлық шарттары сақталады деген тұжырым 

дүрыс па? 
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13 ҚОҒАМДЫҚ ИГІЛІКТЕР ЖӘҢЕ СЫРТҚЫ ӘСЕРЛЕР 

ТЕОРИЯСЫ 

 

13.1 Жеке игілік және қоғамдық игілік 

 

Игіліктерді ӛндіру мемлекет және кәсіпорын функциясы 

болып табылады. Бұл ретте мыналарды айыра білу керек: а) таза 

қоғамдық игіліктер б) таза жеке игіліктер 

а) Таза қоғамдық игіліктер - это бұл барлық тұтынушыларға 

пайда әкелетін, бірақ нарық ұсынысы кейбіреуінде жеткіліксіз 

немесе мүлдем болмайтын, игілік. Қоғамдық игіліктер 

мысалдары мыналар болып табылады: ұлттык қорғаныс, 

кітапханалар, мұражайлар, магистральдар, кӛшені жарықтандыру 

және т.б. 

Таза жеке игіліктер үш қасиеттерге ие болады: 

1) тұтынудагы бәсекелессіздік - оны бір мүшенің тұтынуы 

басқа тұтынушылардың тұтынушылары үшін қол жететіндей 

оның санын кемітпейтін игіліктердің қасиеті; 

2) тұтынудың айрықша емессіздігі - оны барлық 

тұтынушылардың тұтынуына кедергі жасау мүмкін еместігінен 

тұратын игіліктің қасиеті; 

3) тұтынудың бӛлінбеушілігі - оны бӛлшектеп тұтынудың 

мүмкін еместігінен тұратын игіліктің қасиеті. 

«Қоғамдық игіліктер» үғымынан басқа, «игілікке қарсы» 

деген үғымдар болатынын байқаймыз. Игілікке қарсы - адамдар 

тобына шығындарды тең шамада салатын қоғамдық игіліктер. 

Игілікке қарсының мысалдары мыналар болып табылады: жылу 

эффектісі, радиоактивті қалдықтар, қышқылды жаңбыр. 

б) Таза жеке игілік - нарық негізінде ӛндірілетін және 

кӛрсетілген қасиеттерді иемденбейтін игілік. 

Кӛптеген жағдайларда игіліктерді тұтыну тұтынудың белгілі 

бір деңгейі үшін гана іріктелмеген. Мұндай игіліктер барлық 

тұтынушыларға жетпей қалуы мүмкін қайта жүктелетін қоғамдық 

игіліктер деп аталады. Тұтынушылардың белгілі бір мӛлшерінен 

бастай отырып, қосымша түгынушының пайда болуы оны 

бүрынғы пайдаланушылар алған пайдалылықтың азаюына әкеліп 

соғады. Кӛп міндет жүктелген қоғамдық игіліктер мысалдары 
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мыналар болып табылады: Интернет, кӛпірлер, мұражайлар және 

т.б. 

Қоғамдық игіліктер ӛндірісімен байланысты фрирайдер 

проблемасы немесе «билетсіз» - проблемасы - қоғам осы 

игіліктермен, ешқандай шығындар әкелмей-ақ пайдаланады, яғни 

қоғамдық игіліктер ӛндірісін қаржыландырмайды. 

 

13.2 Сыртқы әсерлер теориясы. Сыртқы әсерлер 

реттеудегі мемлекеттің ролі 

 

Сыртқы әсерлер (экстерналия) - бүл бағада кӛрініс 

таппаған нарықтық мәмілелерден алынған шығындар немесе 

пайда. Олар «сыртқы» деп аталады, ӛйткені тек экономикалық 

агенттердің аталған операцияға қатысушыларына ғана емес, 

алайда үшінші тұлғаларға да қатысты (13.1 -сурет). 

Оң және теріс сыртқы әсерлерді ажыратады. 

Теріс сыртқы әсерлер (келеңсіз экстерналия) - бұл мәмілеге 

қатысушы экономикалық субъектілердің үшінші тұлғаларға 

келеңсіз әсер етуі, бұл ӛнім бағасында кӛрсетілмеген 

пайдаланылған ресурстардың құны. 

Теріс сыртқы әсерлер туралы сӛз болғанда, онда қоршаған 

ортаны ластау түрінде қоғамға кәсіпорындардың келтірген 

шығындарын айтуға болады. 

Теріс сыртқы әсерлер қоғамдық (әлеуметтік) және жеке 

шығындар арасындағы айырмашылықты кӛрсетеді. 

 

MSC = МРС+ МЕС 

 

мұнда  MSC - бұл шекті қоғамдық шығындар; 

МРС - бұл шекті жеке шығындар; 

МЕС - бұл шекті сыртқы шығындар. 

 

Қоршаған ортаны ластаған кәсіпорын шекті сыртқы 

шығындар (МЕС - Marginal External Cost) шамасына қаражатты 

үнемдей отырып, тек қана жеке шығындарғы (МРС - Marginal 

Private Cost) ұшырайды. 
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13.1-сурет - Сыртқы эффектілер табиғаты 

 
 

 

 

 

13.2-сурет - Теріс сыртқы эффектілер 

 

Ӛндірістің тиімді кӛлемі 13.2-суретген кӛрініп тұрғандай 

МБС және D қиылысуында болады, бұл ретте саланы ӛндірістің 

тиімді кӛлемі Q* құрайды, ал накты алғанда ӛндіріс кӛлемі  Qф -

ке тең. Сондықтан қоршаған ортаны ластау кезінде қоғам үшін 
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экономикалық тиімділік болады, артық ӛндірісте білінеді. 

Бұл тиімсіздіктің себебі дұрыс емес баға белгілеуде жасалады. 

Рф баға кезінде шекті қоғамдық шығындар ескерілмейді. Ӛндіріс 

кӛлемі неғұрлым Р* жоғары баға кезінде тиімді болар ма еді. 

Қоғамдық шығындар Q *-дан үлкенірек кез келген Q үшін MSC 

және сұраныс қисығында берілетін шекті пайда арасындағы 

айырмашылыққа тең болады . 

Теріс сыртқы әсерлерді реттеудің мемлекеттік саясаты 

жасалады: 

1) қоршаған орта ластағаны үшін айыппұл белгілеу; 

2) зиянды қалдықтар бойынша стандарттарды қатаңдату; 

3) түзетуші салықтағы - Пигу салығы; 

4) ластау құқығының нарығын құруда - уақытша рұқсаттар 

беру. 

Бұл мемлекеттік іс-шаралар баға ӛзгерісі кезінде тиімділікке 

дейін ӛндірістің нақты кӛлемін қысқартуға бағытталған. 

Оң сыртқы әсерлер - бұл мәмілеге қатысушы экономикалык 

субъектілердің үшінші тұлғаларға қолайлы әсер етуі, бұл ӛнім 

бағаларда кӛрсетілмеген пайдалылық. 

Оң сыртқы әсерлер кезінде шекті қоғамдық пайдалылық 

шекті жеке пайдалылықтан асып түседі. 

 

MSB = МРВ + МЕВ, 

 

мұнда MSB - бұл шекті коғамдық пайда; 

МРВ - бұл шекті жеке пайда; 

МЕВ - бұл шекті сыртқы пайда. 

 

Оң сыртқы әсерлер шығарудың жеткіліксіз кӛлемінде 

жасалады. Ӛндірістің тиімді кӛлемін (Q*) қамтамасыз ету үшін, 

үшінші тұлғаның арқасында оң сыртқы әсерлер алатын және ӛз 

салымын оның тұтынуына енгізетін осындай механизм қажет. 

Оң сыртқы әсерлерді реттеудің мемлекеттік саясаты 

жасалады: 

1) мемлекеттік кәсіпорындарды қаражаттандыру (13.3, а-

сурет); 

2) ӛндірушілерді қаражаттандыру (13.3, b-сурет). 
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13.3-сурет - Оң сыртқы әсерлер 

 

Сыртқы әсерлерді шешу факторы шекті қоғамдық шығындар 

және шекті қоғамдық пайда теңдігінің жетістігінде болады: 

 

MSC=MSB 

 

 

               Ӛзін-ӛзі тексеруге арналған сұрақтар: 

 

1. Қоғамдық игіліктер деп нені түсіну керек? 

2. Қоғамдық игіліктердің негізгі қасиеттерін атаңыз. 

3. Таза жеке игіліктің қоғамдық игіліктен айырмашылығы 

неде? 

4. Сыртқы эффектілер деген не? 

5. Неге сыртқы эффектілер тиімсіздікке әкеледі? 

6. Теріс сырткы эффектілердің салдары қандай? 

7. Мемлекет сыртқы эффектілерді қандай түрде реттейді? 

8. Оң сыртқы эффектінің мысалдарын келтіріңіз. 
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14 АСИММЕТРИЯЛЫҚ АҚПАРАТ РЫНОГЫ 

 

14.1 Сапаның белгісіздігі. «Лимондар» рыногы 

 

Шынайы ақпарат рыногымен қатар асимметриялық ақпарат 

рыногы болады. Асимметриялық ақпарат - нарықтық мәмілеге 

қатысушылардың бір бӛлігіне ақпарат таратады, ал басқа 

бӛліміне - таратпайтын кездегі жағдай.  

Асимметриялық ақпарат рыногы қатарына жатады: 

1) ұсталған автомобильдер қатары; 

2) сақтандыру рыногы; 

3) несие рыногы; 

4) еңбек рыногы; 

5) үй малдарының рыногы; 

6) ӛнімдер рыногы және т.б. 

Рынок табысы баға қажетті ақпаратты қаншалықты дәл кайта 

сататындығына байланысты болады. Анық ақпарат болуы 

табысқа кепілдік бермейді, бірақ оның жетістігін айтарлықтай 

жеңілдетеді, бар ресурстарды оңтайлы бӛлуге үйлестіру 

тиімділігіне мүмкіндік тугызады. Алайда нақты шындық нақты 

суреттен алыс. Нарық қатынастарының субъектілері күн сайын 

нарық ақпаратымен кездесіп қалады. 

Дж.А.Акерлоф бірінші рет сапаның белгісіздік проблемасын 

ұсталған автомобильдер рыногы мысалында қарастырды. 

Ұсталған автомобильдер рыногында сапасы: орташадан жоғары - 

жақсы - және орташадан тӛмен - жаман («лимондар»), екі 

категориялы машиналар сатылады. Бірінші категорияның бағасы 

сатушылар үшін - 3000 доллар және сатып алушылар үшін - 3600 

долл. Екінші категорияның бағасы тиісінше 1000 және 1200 долл. 

Егер екі категория да бірдей мӛлшерде болса, онда 

автомобильдің орташа бағасы 2000 долларға тең және сатып 

алушылар үшін 2400 болады. Жақсы автомобиль сатып алу 

ықтималдығы - 50 %. Алайда сатушылар ӛздерінің 

автомобильдерінің сапасын біледі, ал сатып алушылар білмейді. 

Жақсы машиналардың иелері үшін 2000 доллар, баға әдейі 

залалды болып табылады, сондықтан ол қолайсыз. Керісінше, бұл 

баға «лимондардың» иелері үшін бұл баға олардың ең қуанышты 
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күтулерінен артық болады. Асимметриялық ақпарат жағдайында 

ұсталған машиналар рыногы маңызды деформацияға ұшырайды. 

Жақсы автомобильдердің ұтымды сатушылары ӛздеріне зиян 

келтіретін сатудан бас тартады. Олардың ұсынысы қысқарады. 

Нашар машиналардьң ұсынысы ӛседі. Жақсы машиналарды 

сатып алу ықтималдығы 0-ге дейін тӛмендейді. Ең аяғында, 

рынокта тек «лимондар» гана қалады. 

 

14.2 Моральдық тәуекел. Рыноктық сигналдар 

 

Моральдық тәуекел - залалдарды сақтандыру компаниялары 

толықтай жабады деген сенімде мүмкін болатын зиян 

ықтималдығын маңызды түрде ұлғайтатын жеке адамның тәртібі. 

Адам ӛмірін сақтандыра отырып, ӛзін сенімді сезінеді. 

Алайда, бұл сенімділік кейбіреулеріне әлсіз әсер етеді. Бұл, 

адамдар сақтандыру  жағдайларын кӛбірек жасайды.  Сақтандыру 

компаниясы моральдық тәуекелмен күресуге тырысады: 

1)  үміткерлерді неғұрлым тиянақты іріктеп алуды жүзеге 

асыра отырып, тәуекел аймағы бойынша клиенттерді жіктей 

отырып; 

2) жоғарылаған тәуекелдің клиенттері топтарымен келісім-

шарт жасай отырып; 

3) зиянды жартылай ӛтеуге бара отырып. 

Осылайша, сақтандыру рыногы ұсталған автомобильлер 

рыногына ұқсас. Негізгі  айырмашылық сапа  туралы ақпарат 

бұл жерде сактандыру полистерін сатып алушылардың  қолында 

болатындығында. Бұл жоғары  дәреже тәуекелі сақтандыру 

рыногынан тӛменгі дәрежені ығыстырып шығарады.  Осылайша, 

«жоғары баға -  кауіпті клиенттер» шиыршығы колайсыз іріктеп 

алуды  күшейтеді және сақтандыру максимум тәуекел бағасы 

бойынша ғана қолайлы  болған кезде аяқталады. 

Асимметриялық ақпараты бар рыноктардың дәрменсіздігімен 

болатын жағдай қолайсыз іріктеу салдарларын элиминирлеу 

үшін мемлекетті араласуға мәжбүр етеді (міндетті медициналық 

сақтанлыру, егде адамдарды мемлекеттік сақтандыру, топтык 

полистерді ұсыну). Асимметриялық акпарат рыногында 

іріктеудің белгісіздігі салдарынан элиминирлеудің баска 
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түрлеріне жатады 

1) банктік кӛрсетілетін қызметтер рыногында 

компьютерлендіру; 

2) фирманын беделі, мекеменің таңбасы, фирмалык белгілер; 

3) стандарттау (жол бойындагы мейрамхананы емес, ал 

Макдональдс пайдасын таңдау). 

Асимметриялық ақпарат рыногында үлкен мәнді рыноктық 

сигналдар алады. Рыноктық асимметрияны сақтап қалу үшін, 

ақпараттың жетіспеушілігімен байланысты шығындарды 

қысқарту қажет. Рыноктық сигналдарға жатады: 

1) білім беру - оқыған жылдармен, университет беделі, 

дәрежесі, орташа баллмен ӛлшенетін білім деңгейі; 

2) ұзақ мерзімдік пайдаланудағы тауарлар рыногы (кино, 

фотоаппараттар); кепілдік беру және кепілдік [8]. 

 

 

            Ӛзін-ӛзі тексеруге арналган сұрақтар: 

 

1. Асимметриялық ақпарат деп нені түсіну керек? 

2. Асимметриялық ақпарат рыногына қандай рыноктарды 

жаткызуға болады?  

3. Ақпараттың асимметрияны меңгеріп алу тәсілдерін атаңыз 

4. Неге еңбек нарығын асимметриялык акпараты бар 

рынокка жаткызуға болады? 

5. Дж.  Акерлофтың «лимондар» нарығын талдауының мәні 

неде? 
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