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азақ халқы экономикалық-әлеуметтік катынастарындағы үлкен өзгерістер мен серпілісті жағдайларды XIX ғ. екінші жартысынан бастап
бүгінге дейін сезінуде.
XIX - XX ғ. басындағы Қазақстанның экономикалық-элеуметтік қатынастарында үлкен өзгерістер
болды. Бүл өзгерістер патша үкіметінің отаршылдық
саясатымен қатар, қазақ даласына жаңа шаруашылықтық жүйенің ене бастауына да байланысты болды. Патша үкіметі қазақтардан шүрайлы да қүнарлы
жерлерін тартып алып, бекіністер салып, Ресейден
жіберген казактарына, шенеуніктеріне, помещиктері мен мещандарына, шаруалары мен келімсектеріне
үлестіруі барысында этникалық жэне шаруашылықтық өзгерістер басталды. Ресейліктер үшін бекіністер, станиңалар, қалалар салынды. Мүның барлығы
қазақ даласындагы ғасырлар бойы өмір сүріп келе
жатқан шаруашылықтық жүйені тас-талқан етті. Орталық пен солтүстіктегі дәстүрлі мал шаруашылығын
күйретті. Оңтүстіктегі жер шаруашылығы - егіншілік
пен бау-бақша жүйесі үлкен өзгерістерге үшырады.
Ресей ақшасының сауда-қүн эквивалентіне айналуы
барысында қазақтардың шаруашылықтық өнімдерінің бағасы оте арзандап кетті. Ақшалай алым-салық
салынды. Соның барысында қазақтардың негізгі шаруашылықтық өнімі малдың қүны түкке түрғысыз
болып шықты. Бүл олардың онсыз да күрделі жағдайын қиындата түсті. Оның үстіне орыс кулактары,
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эі тарихы туралы жазылған
; орын алады.
ының дамуы, сауда капитаайырбастау, мерзімдік жэріры арқылы жүргізілгендігі
ғандығы туралы тұжырымрінде орыс-қазақ, қазақ-кыіы, олардағы сауда бекеттеіаев еңбектерінде кең түрде

; капиталдың жыртқыштық
‘сінің, биржалық сауданың
рдың өзгерістерін тездетуі
дарын ғылыми тұрғыда неіуржуазиясының, қазақ бурағандығы туралы А.Н. Нүтарихшылардың қолдауына
Қазақ жерінде өнеркәсіптік
імуы, тоңкерістік оқиғалар;де ерекше маңызға пе бола

Қазақстандағы экономика[хы көптеғен зерттеушілері де болса зерттелуі, айкын>тқ, оларды негізінен бүған
рып тақырыпшалар бойынаңдағы нарықтық деп аталстармен салыстыра отырыи
рдің тарихи негіздерін түсі-
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