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Экономикалық өсу теориясындағы бәсекелі екі концепция
Аңдатпа. Мақалада экономикалық өсудің теориялық мәселелері
бойынша екі концепция – кейнстік және неоклассикалық концепцияның
теориялық пікірталас мәселелері қарастырылған. Барлық неоклассикалық
модельдер еңбек пен капитал өсудің, механизм мен бәсекелестерді, нарық
агенттерінің нарық конъюнктурасының кез келген өзгерістеріне лезде және
дәл жауап беруін жетілдірудің, еркін баға қалыптастыру мен бір фактордың
басқасын еркін алмастырудың және капиталдың бір саладан басқа салаға
еркін құйылуының факторы ретінде қарастырылатын өндірістік функциядан
келіп шығады.
Өсудің посткейнстік моделінде келесі байламдар жасалады:
инвестициялар жинақтарды анықтайды, жинақтар шығындарға қосылған
құнды анықтайды, қосылған құнның мөлшері қалыпты бағаны анықтайды.
Көріп отырғанымыздай өсудің басты факторы рөлі инвестицияларға тиесілі,
оларды жүзеге асыру іргелі белгісіздік факторларымен байланысты, яғни
күтулер жиі-жиі ақтала бермейді. Нарықтық жүйе тұрақсыздығының себебі
осында.
Түйінді сөздер. экономикалық өсу теориясы, инвестиция, жиынтық
сұраныс, белгісіздік, нарық
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Конкурирующие две концепции в теории экономического роста
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы теоретической
дискуссии двух концепций – кейнсианской и неоклассической – по
теоретическим проблемам экономического роста. Все неоклассические
модели исходят из производственной функции, в которой труд и капитал
рассматриваются как факторы роста, совершенства механизма конкуренции и
способности агентов рынка мгновенно и верно реагировать на любые
изменения рыночной конъюнктуры, свободного ценообразования и
свободного замещения одного фактора другим и столь же свободного
перелива капиталов из одной сферы в другую.
В посткейнсианской модели роста постулируется: сбережения
определяют
инвестиции,
инвестиции
определяют
надбавку
на

издержки,величины надбавки определяют нормальную цену. Как видно
инвестициям принадлежит роль главного фактора роста, их осуществление
связано с факторами фундаментальной неопределенности, поэтому ожидания
здесь часто не оправдываются. В этом причины нестабильности рыночной
системы.
Ключевые слова. теория экономического роста, инвестиция,
совокупный спрос, неопределенность, рынок
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Competingtwo conceptsin the theory ofeconomic growth
Abstract. The article examines the theoretical discussion of two concepts –
the Keynesian and neoclassical – on the theoretical problems of economic growth.
Allneoclassical models are based on the production function in which labor and
capital are seen as growth factors, perfection of the mechanism of competition and
the ability of market agents instantly and correctly respond to any changes in
market conditions, free pricing and free accommodation and other single factor as
the free flow of capital from one field to another.
In the post-Keynesian growth model postulates: investments determine
savings, savings determine an allowance for costs, the value of allowances
determine the normal price. As can be seen the role of chief growth factor belongs
toinvestment, their implementation is related to the fundamental factors of
uncertainty, the expectations are often not justified. There are causesof instability
of the market system.
Keywords. theory of economic growth, investment, aggregate demand,
uncertainty, market.

