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Елдің ǩлемдік нарыққа енуі өнімнің заң жүзінде қабылданған міндетті сапа стандарттарына сǩйкес 

болуын көрсететін, оның бǩсекеге қабілеттілігі деңгейі мен бǩсекелік артықшылықтар құрылымымен 

анықталатын шарттарда жүзеге асуы керек. Ол үшін бүгінгі де, сол секілді ықтимал мүмкін болатын 

нақты перспективалы бǩсекелестік артықшылықтарды қажеттілікпен ǩрі сарабдалдықпен анықтауға 

жǩне пайдалануға тура келеді. 

Кǩсіпорын нені өндіріп, қандай да қызмет сферасында бǩсекеге қабілеттілікке қол жеткізіп 

жатады деген сұраққа жауапты біз профессор М.Портердің бǩсекелік орта туралы классикалық 

моделінің бǩсекелік артықшылықтарды құрайтын факторларын басшылыққа ала отырып, бǩсекеге 

қабілеттілікті бағалау мен ғылыми ǩдебиет көздерін теориялық талдау нǩтижесінде бǩсекелік 

артықшылықтарын қалыптастыратын факторларды кǩсіпорынға қатысты сыртқы жǩне ішкі деп 

ажырату арқылы айқындай аламыз. Төменде сол факторлар мен олардың тиімділігін арттыру 

жолдары көрсетілген: 

I. Сыртқы факторлар. 

1. Қоршаған орта. АӨК-нің бǩсекелік артықшылығы агроөнеркǩсіптік өндірістің, ең алдымен, 

оның басты құрамдасы - ауыл шаруашылығының ерекшеліктеріне байланысты. Ауыл шаруашылығы 

өндірісі дамуы бақылауға болмайтын табиғи заңдар қызметіне бағынады жǩне климат, мерзімді 

(қуаңшылық, үсу, жылудың жетіспеуі, топырақтың шамадан тыс ылғалдануы, ауаның шамадан тыс 

ылғалдануы, су басу, аңызақ) жǩне қысқа мерзімді (бұршақ, нөсер, үсік шалу, қатты жел, сел) табиғат 

құбылыстары, жылу, ылғал, жарыққа байланысты болатыны, сонымен қатар, ауыл шаруашылығында 

алдыңғы өндіріс кезеңдерінен қалыптасатын факторларға тǩуелді. 

Онда өндірістің өнеркǩсіптік құралдарымен қатар, қайта өндіру үрдісінде белсенді рөл тірі 

организмдер – жануарлар мен өсімдіктерге тиесілі екені белгілі, яғни өнеркǩсібіндегі негізгі шикізат 

- ауыл шаруашылығы өндірісінің техникалық деңгейі, ғылым,  жұмыскерлердің мамандануы мен 

кǩсіби біліктілігі, өндірілетін жǩне дайындалатын өнім сапасын ынталандырудың экономикалық 

жүйесі, тыңайтқыштармен, химикаттармен, жем-сумен қамтамасыз етілу секілді факторларға 

тǩуелді болатын өсімдік пен мал шаруашылығы өнімі болып табылады. Табиғи ресурстар, яғни жер, 

су, пайдалы қазба, орман ресурстары, балық аулау жерлері жǩне т.б. табиғи жағдайлардың саны, 

сапасы, қол жетімділігі, құны, елдің жағрафиялық орналасуы да, физикалық ресурс болып табылады. 

Агроөнеркǩсіптік өндірістегі биологиялық, техникалық жǩне ұйымдастырушылық үрдістердің 

тікелей ара-қатынасы тек экономикалық заңдарды ғана емес, алмастыруға болмайтындық пен 

өмірлік факторлардың жиынтығы, бірігейлік секілді табиғат заңдарын да, назарға алу қажеттілігін 

анықтайды;

2. Білім ресурстары. Қазіргі уақытта ҒЗИ материалды-техникалық базасының 

жеткіліксіздігінен, өндірістің ғылым жетістіктерін оперативті жǩне тиімді меңгеру механизмдерінің 

жоқтығынан, ғылыми қызмет көрсетулердің ақпараттық жǩне сервистік сфераларының 

дамымағандығынан білім мен ғылым интеграциясының баяулығы, жоғары жǩне орта аграрлық 

оқу орындарының ғылыми ǩлеуеттінің толық емес жүзеге асуы мǩселесі орын алып отыр. 

Білім жүйесіндегі  жетіспеушіліктер, кемшіліктер, арнайы мамандандырылған кадрлардың 

жетіспеушілігіне ǩкелгендіктен, ауыл шаруашылығынның бǩсекеге қабілеттілігін арттыруда 

мемлекет жалпы ұлттық қызығушылық  мақсатында қоғамда ауыл шаруашылық еңбекке жǩне ауылда 

тұратын азаматтарға деген сыйлы көзқарас  қалыптастыру, ауылдық жерлерден тұрғындардың 
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көшіп кетуін азайту, кǩсіби білікті мамандар мен кадрларды ауылға тарту мақсатында қоғамда 

ауылға жǩне ауылдық өмір сүру салтына позитивті қатынас пен көзқарас қалыптастыру, білім беру 

жүйесін дамытып, инфрақұрылымды жетілдіру бойынша қолдау шаралары кешенін жетілдіріп, 

ғылыми-зерттеу мекемелері мен ǩр түрлі меншік нысанындағы жǩне шаруашылық ету түріндегі 

ауыл шаруашылығы құрылымдары арасында өзара пайдалы ǩріптестікке жағдайлар жасауы қажет. 

Соның ішінде, ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатындар үшін жоғары сапалы өнім мен 

экологиялық таза технологияларды меңгеру үшін оқу бағдарламаларын жүзеге асыру қажет. Бұл 

салаға тартылатын халықаралық, мемлекеттік жǩне спонсорлық салымдар  мемлекет бақылауында 

болып, нақты нǩтижелер беруі тиіс.

3. Инфрақұрылым. Өндіруші-шаруашылықтар нарыққа негізінен дайын өнім емес, қайта өңдеуге 

шикізат жеткізеді, ǩрі олардың өнімдерінің көптеген түрлері жинақтауға болмайтын, дереу өткізілуге 

тиісті, тез бұзылатын өнімдерге жатады (сүт, көкөніс т.б.) Сондықтан да, қоймалар, қамбалар, 

мұздатқыш шаруашылықтар, алғашқы өңдеу орындарының бар болуы жǩне транспорттық қызмет 

көрсету мен тасымалдау жолдарының қалыпты жай-күйге келуі өнімнің бǩсекеге қабілеттілігін 

анықтайды. Инфрақұрылымдық жǩне ресурстық қамтамасыз етуге халықтың көлік қызметтеріне 

қажеттілігін қанағаттандыруға қабілетті көлік-коммуникация инфрақұрылымын озық дамыту, елдің 

фитосанитарлық жǩне ветеринариялық салауаттылығын қамтамасыз ету, шаруашылық жүргізу 

жағдайын жақсарту, ауыл шаруашылығы өндірісін ірілендіру, дайындау-өткізу құрылымдарының 

желісін құрып, кеңейту арқылы өндіріс көлемін өсіру үшін ынталандырулар жасау, сонымен қатар, 

өмір деңгейі мен елдің тұру мен жұмыс істеу үшін тартымдылығын анықтайтын тұрғын үй қоры 

мен мǩдениет мекемелерін салу т.б. шаралар жатады. Ауыл шаруашылығы саласында ақпараттық-

телекоммуникациялық инфрақұрылымның болуы сектор экономикасының өсуiне, қоғамда iскерлiк 

жǩне зияткерлiк белсендiктің артуына көмектеседі. Бүгiнгi күнi сыртқы ǩлеммен, өздерiнiң 

құрылымдық бөлiмшелерi арасында сапалы байланыс жүйесi болмайынша, бизнестiң бiрде-бiр 

түрi дами алмайды. Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерінің жалпы ауыл шаруашылығы мен 

азық-түлiк нарықтарының жай-күйi туралы жедел ақпаратқа қол жеткiзуiн шектейтіндіктен, ауылда 

консалтингтiк қызметтер жүйесiнiң болмауы ауыл шаруашылығы кǩсіпорындарының бǩсекелік 

артықшылықтарын анықтайтын бірден бір фактор боп табылады. 

4. Тұтынушылар. Экономиканың даму үрдісі фирмалардың өнім сапасын жетілдіргенін, оның 

тұтынушылық қасиеттерін жақсартқанын, ерекше өнімдер мен қызмет көрсетулер дайындап 

шығарғанын талап етеді. Соның ішінде, ішкі нарықтағы сұраныстың – ішкі клиенттердің (отандық 

тұтынушылардың), ǩсіресе талап қойғыш жǩне талғампаз сатып алушылардың қажеттіліктері 

жǩне олардың сатып алушылық ǩрекеттері елдің ішінде фирмаларды тұтынушылық қасиеттеріне 

сай сапа стандарттарын  арттыруын, өз өнімдерін үнемі жетілдіріп, өнімнің жаңа мүмкіндіктерін 

ойлап табуын, сатып алушылардың ағымдағы қажеттіліктерін түсініп, болашақ қажеттіліктерін 

болжап отыруға, барынша шығармашылық танытып, қарқынды жұмыс жасауына үнемі мǩжбүрлеп 

отырады. Өнімнің жоғары сапасы, оның қауіпсіздігі, медициналық жǩне экологиялық стандарттарға 

сǩйкес болуы, барлығы да, ішкі талапты сұраныс нǩтижесінің арқасында кǩсіпорындардың заманауи 

технологияларды пайдаланып, жоғары тұтынушылық қасиеттерге ие өнім шығаруының себебі болып 

табылады. Кǩсіпорынның тұтынушылар ǩрекеттеріне назар аударып, олардың талғамдарының, 

қажеттіліктерінің өзгерістеріне оперативті жǩне адекватты жауап қайтаруы сұраныс құрылымын 

анықтайды. Бұндай сатып алушылар тұтынушылардың неғұрлым жоғары сұраныстарын көруге 

болатын айна іспетті, қандай да бір тауарға деген қажеттілік сол жерде басқаларына қарағанда бұрын 

пайда болатын болса, берілген жердің, аймақтың фирмалары артықшылыққа ие болатын болады. 

Бǩсекелік артықшылықтардың қалыптасу үрдісіне тұтынушылардың ǩртүрлі топтарының  ǩсер ету 

күші келесі жағдайларда маңызды болады:

- тұтынушылар нақты кǩсіпорын өндіретін өнімнің үлкен бөлігін сатып алатын болғанда, сатып 

алулар көлемі азайып қалу қаупімен қысым көрсетеді;

- сатып алынатын өнім тұтынушы бюджетінің қомақты бөлігін құрайтын болғанда, тауар мен 

қызмет көрсетулердің баға, сапа, басқа да коммерциялық көрсеткіштері өзгерісіне сезімтал болады; 

- анологты тауарлар тауарөндірушілері көп болған кезде, тұтынушы басқа өндірушіге не сатушыға 

ауысып кете алатындығын анықтайды; 

- тұтынушылар төмен рентабельді өндіріс не аз табыс алатын жеке тұлғалар. Аз табыс аз сатып 

алулардың себебі. Ол бағалар өзгерісіне сезімталдықты қалыптастырады, сұраныс икемділігін 
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арттырады, өндірушілердің бағаны көтеруін шектейді, ол өз кезегінде, бǩсекелестер алдында 

бағалық емес артықшылықтар іздестіруге жетелейді;

- тұтынушы салада өндірілетін өнімнің көлемдері, бағалар, типтері, өзіндік құны туралы толық 

ақпарат мүмкін таңдауды үлкейтіп, бесекені өткірлендіре түседі;

- тұтынушылар ұйымдарының жоғары дǩрежесі: тұтынушылар кеңестері, арнайы пресса, 

тұтынушылар құқықтары туралы заңдар т.б. Тǩжірибе көрсеткендей, тауарөндірушілер осы аталған 

шарттарды тұғызатын жағдайларды өзгертуге, мүмкін болғанша бұл қасиеттерге жауап беретін 

тұтынушыларды айнылып өтуге тырысатынын көрсетеді.

5. Демеуші компаниялар. Елдің барлық салаларында нарықтық қарым қатынастардың 

кешенділігі, саланың, аймақтың бǩсекеге қабілеттілігі деңгейімен қатар, жергілікті кǩсіби білікті 

тауар жеткізушілерге жǩне демеуші компанияларға деген қол жетімділік пен жекелеген салаларға 

қарағанда кластерлердің бар болуы, сонымен қатар, саладағы ішкі бǩсекенің интенсивтілігі ǩлемдік 

нарықта жетістікке жету үшін маңызды болып табылады. Сондықтан саланың бǩсекеге қабілеттігін 

арттыру бойынша шаралар қабылданады немесе ол саладан басқа бǩсекеге қабілетті салаға кету 

сұрақтары шешіледі. Ішкі нарықта бǩсекенің болмауы фирмалардың сыртқы нарықта өте көп 

қиыншылыққа тап келуінің басты себебі болады.  

6. Ұлттық стандартизация, метрология жǩне сертификация жүйесі. Кез келген қоғамда өнім 

мен қызметтерді  стандарттау қоршаған орта, өмір, адамдардың денсаулығын сақтауды; мүлік 

қауіпсіздігін;  техникалық жǩне ақпараттық үйлесімділікті, өнім сапасының ғылым, техника, 

технологияның даму деңгейіне сай келуін;  өлшеулердің бірлігін; барлық ресурстардың үнемді 

болуын; табиғи жǩне техногенді апаттар, басқа да төтенше жағдайлардың болу қаупін есепке 

ала отырып, шаруашылық субъектілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз еті үшін қолданылады. 

Сертификация терминінің тікелей аудармасы «дұрыс жасалған» дегенді білдіреді жǩне замануи 

түсінігінде ол сертификация объектісінің арнайы құжаттарда белгіленген талаптарға сǩйкестігінің 

дǩлелі болып табылады.  Стандарттауда өнімге қойылатын талаптар көрсетілетін болғандықтан, 

өнім параметрлері осы талаптарға сǩйкестігін тексеру керек, сондықтан да, сертификация 

мен стандартттау тығыз байланысты. Өнім қауіпсіздігін растайтын сертификацияны міндетті 

сертификациямен қатар, өндіруші өз өнімінің қасиеттерімен сатып алушаларды ақпараттандырып, 

жарнаманы ұйымдастыру үшін; қоғамдық ұйым (мысалы, тұтынушылар құқығын қорғайтын ұйым) 

жарнамаланатын қасиеттерге тауардың сǩйкестігін тексеру үшін; жеке ұйымдар немесе азаматтар 

тауар сапасының олардың талап-тілектеріне сǩйкестігіне көз жеткізу үшін өнім сапасын ерікті түрде 

сертификациялауға құқылы. 

- Мемлекеттік саясат. Үкіметтің іскерлік орта аспектілерінің көбіне ықпалы болғандықтан, 

оның аграрлық нарық экономикасына тигізетін ықпалы да зор. Бірақ Үкіметтің міндеті бǩсеке 

үрдісіне араласу емес, өнімділік пен бǩсекеге қабілеттілікті арттыру үшін жағдайлар жасау болып 

табылады. Үкімет ел жалпы мемлекет деңгейінде, облыс не аймақ деңгейінде ықпал еткенімен, 

барлық үш деңгейде өзара келісіліп жүргізілгені дұрыс. Кодекстермен құқықтар жүйесі ретінде 

экономика қызмет етуінің заңнамалық базасын жетілдіру қажет, егер монополияға қарсы заңдар 

ǩлсіз болатын болса, субсидиялар, протеционизм, біріккен зерттеулік жұмыстар фирмалар өздері 

жаңашылдықтар енгізуін, яғни олардың бǩсекелік ǩлеуетін төмендетеді. Сондықтан да, салық 

жүйесі, кедендік саясат пен барлық басқару деңгейлері мен салым салу бағыттарындағы пайыз 

ставкалары жүйесін, құқықтық шектеулерді қайта қарап, еркін нарық принциптері бойынша үкімет 

инструкциялар, субсидиялар, рұқсат сұрау талаптары жǩне басқа да ǩкімшілік ǩдістерімен жеке 

сектор саясатына араласпай, кімнің жүзіп алға шығатынын, кімнің батып тереңге кететінін еркін 

нарық өзі шешуге мүмкіндік бергені абзал. 

7.  Ғылыми-техникалық прогресс. ůлемдік тǩжірбие көрсетіп отырғандай, нақты бір ұлттың 

бǩсекеге қабілеттілігі оның өнеркǩсібінің жаңашылдыққа алғырлығы мен модернизациялану 

қабілетіне, ұйым құрылымының бейімделгіштігіне байланысты болады. Көптеген ǩлем елдері 

өздерінің тауарлық бǩсекеге қабілеттіліктерін ғылыми-техникалық ǩлеуетті дамытпай, жүзеге асыру 

мүмкін болмайтын инновацияларды қолдану, жоғары технологиялық өнімдерді жасау арқылы 

қамтамасыз етеді. Сондықтан да, дағдарыс жағдайларды жеңу жǩне аграрлық сферада беделді 

орынға ие болу үшін, аграрлық саланың кǩсіпорындары қызметін жан-жақты ǩртараптандыру 

негізінде шаруашылық етудің инновациялық моделіне өткенде ғана қол жеткізуге болады. АӨК 

ǩлеуеті радикалды модернизациясыз негізгі өндірістік қорлардың тозуы жǩне қолданыстағы 



204

технологиялардың прогрессивті ескіруі нǩижесінде азая беретін болады, ал ол ауыл шаруашылық 

өнімі өндірісінің өсуін елеулі түрде тежейді. АӨК  индустриялануы ауыл шаруашылығы салаларын 

техникалық жабдықтандыруды ұлғайту, ғылыми негізделген агротехнологияларды сақтау, 

инновациялық жасауларды енгізу, нақты сектор қажеттіліктеріне сǩйкес кадрлық қамтамасыз ету 

жүйесін қалыптастыру арқылы жүзеге асуы мүмкін.

8.  Елдің ǩлемдік қауымдастық аумағында интеграция деңгейі. Нарықтық реформа Қазақстанға 

өндіріс тиімділігін арттыру жǩне ǩлемдік шаруашылыққа интеграциялануын арттыру мақсатында 

бǩсеке мүмкіндіктерін қолдануға мүмкіндік берді. Елдің экономикалық болашағы оның ǩлемдік 

нарықтағы жетістіктерімен анықталады деген ой, көп жағдайда, дұрыс бола бермегенімен, 

елдің бǩсекелiк қабiлетi мемлекеттің халықаралық аренадағы рөлi мен беделiнiң артуынан, 

өз азаматтарының өзектi мǩселелерін шешу қабiлетiнен, мемлекеттік қызмет көрсетулердің 

сапасының артуынан көрiнедi. Қазіргі заманда елдің саяси-экономикалық имиджі қаншалықты 

жоғары болса, ол ел де, инвестициялық салымдар үшін тартымды, яғни оны экономикалық дамуы 

үшін де мүмкіндіктер көп болады. Осыған байланысты БЭК, ЕурАзЭҚ, ШЫҰ жǩне Орта Азиялық 

ынтымақтастық шеңберiндегi жұмыстар жалғастырылып жатыр. Қазақстан өңірлік экономикада 

көшбасшылық шептерге шықты, халықаралық ǩріптестерімен сындарлы қатынастар орнатты, 

саяси жǩне ǩлеуметтік-экономикалық тұрақтылыққа қол жеткізді, елдің экономикалық жетістіктері 

Орталық Азия экономикасында көшбасшылығын айқындады;

II. Ішкі факторлар.  

1. Кǩсіпорын стратегиясы, оның құрылымы, ұжымдағы психологиялық климат, өндіріс жǩне 

басқару мǩдениеті. ҚР Президенті Н.ů.Назарбаев 2004 ж. 19 наурыздағы Қазақстан халқына 

Жолдауында: «Бǩсекеге қабiлеттiлiкке мемлекеттiк қолдаудың қолайлы жағдайында емес, 

бǩсекелестермен қатар күресте қол жеткiзiлетiнi баршаға мǩлiм.» деген. ůр елде фирмалар ǩртүрлі 

құрылып, ǩртүрлі стратегиялар мен мақсаттар анықталады. Ұлттық құндылықтарға негізделген 

іскерлік ортадағы ерекшеліктер фирмаларды басқару нысаны мен бǩсеке нысанына да ǩсер етеді.

Германияда  көптеген компаниялардың жоғары басшыларының білімі техникалық болып 

келеді, ǩрі сол компаниялардың өздері де құрылым мен басқару ǩдістері бойынша иерархиялық 

болып табылды. Көптеген уақыт бойы американдық басқару жүйесіне назар аударып, 80 жылдары 

жапондық басқару жүйесін зерттей бастадық.  Ешбір ел қандайда бір жүйеге толығымен сǩйкес келе 

бермейді. ůр елдің фирмалары өздері қол жеткізуге тиісті мақсаттары, онымен қатар, жұмысшыларды 

ынталандыру ǩдістері бойынша ерекшеленді. 

2. Ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер үшін олардың бǩсекелік артықшылықтарын 

анықтайтын маңызды факторлар қатарына өндірістік ǩлеуеттің жай-күйі жатады. Өндірістердің 

тозуы жǩне технологиялық артта қалуы өндіріс тиімділігін төмендетіп, шығындар мǩселесі орын 

алатын болғандықтан, бұл өндірілетін өнім мен көрсетілетін қызметтердің бǩсекеге қабілетті болуына 

кері ǩсер етеді. Моральдық жағынан тозған жабдықты пайдалану ұсынылатын қызмет көрсетулер 

көлемiнiң азайуына, сапасының нашарлауына жǩне апатты жағдайлардың туындауына ǩкеледi. 

Бұдан өзге, жеке айналым қаражаттарының жеткiлiксiздiгi жабдықты ауыстыруға бағытталған 

капитал салымдарын жүзеге асыруға мүмкiндiк бермейдi. Қатты ескірген негiзгi өндірістік қорларды 

ауқымды жаңарту оларды пайдалану тиiмдiлiгiн, көрсетiлетiн қызметтердiң сапалық сипаттамаларын 

жақсартудың жǩне түптеп келгенде, экономикалық өсiм мен ел индустриясын тұрақты дамытудың 

басты факторларының бiрi болып табылады.

3. Персонал. Жаңа ǩлемдік тǩртіп бойынша, заманауи технологиялар бǩсекеге қабілеттілікті жǩне 

елдің ǩлеуметтік ǩл-ауқатын қамтамасыз ете алатын жоғары кǩсіби біліктілік деңгейі жұмысшыларын 

талап етеді. Бǩсекелік ортада қызмет істейтін маманның өзі де бǩсекеге қабілетті болуға тырысады. 

Дегенмен, ол ортада оның қаншалықты бǩсекеге қабілетті болатындығы маманның өзінің жеке 

тұлғалық қасиеттеріне байланысты болады. Оларды ұрпақ қуалаушы (қабілеттер: таланттылық, 

дарындылық, даналық, берілген қызмет түріне қабілеттілік; темперамент; физикалық қасиеттер) 

жǩне бейімделген қабілеттер (іскерлік қабілеттер: білім, арнайы оқулар, машық, шеберлік; мǩдениет; 

мінез: еңбекке, өзіне, басқаларға, заттарға деген қатынасы; жұғымдылық пен коммуникабельдік; 

жинақылық; жасы) деп ажыратуға болады. 

Бұл мǩселе ерекше актуалды болып тұр. Үнемі персоналды іріктеу, оның кǩсібіи біліктілігін 

арттыру, сапалы жǩне тиімді еңбекті ынталаландыру арқылы еңбектің жоғары сапасына: өндіріс 

технологиясының, жұмыстың орындалу мерзімінің қатаң сақталуы, барынша мүмкін көп мөлшерде, 
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жоғары сапалы жǩне ең төмен еңбек пен құралдар шығынымен соңғы өнімді алуға бағытталған 

еңбек тǩртібінің сақталуына қол жеткізуге болады.

4. Ұйымның тиімді қызмет етуі. Экономикалық көрсеткіштер барлық аспектілер мен бағыттар 

бойынша ұйымның қызмет етуінің сапасын анықтайды. Сондықтан, кǩсіпорын өзінің бǩсекелік 

артықшылықтарын ұстап тұру үшін басқарудың ғылыми деңгейін ұстап тұруы керек. Табыстылық 

деңгейлері, капитал қолдану интенсивтілігі, кǩсіпорын қызмет етуінің қаржылық тұрақтылығы 

жекелей анықталады. Саладағы бǩсеке күші қаншалықты өткір болса, тауарлардың табыстылығы 

мен өзіндік құны соншалықты төмен, бірақ тауарлардың интенсивтілігмен сапасы соншалықты 

жоғары болады. Бǩсеке барлық ресурстардың қолдану тиімділігін арттыру факторы боп табылады.  

Бǩсекеге  қабілеттілікті  қамтамасыз  ету  үшін  көп  шығындар  қажет  болады.  Бірақ алынған табыстан 

оған шығарған шығындарды жабуға болатыны белгілі. Шет елдік тǩжірибе көрсетіп отырғандай, 

өнімнің бǩсекеге қабілеттілігіне қол жеткізу үшін сапа шығындары жиынтық шығындардың 15-

20%-нан кем болмауы тиіс [2]. Бǩсекеге қабілеттілік мǩселесін ғалымдардың, инженерлердің, 

менеджерлердің көмегінсіз шешу мүмкін емес, барлық кǩсіби ықпал құрамдастарының орынды 

үйлесімі орын алғаны абзал.

5. Тауардың сапасы тауар бǩсекеге қабілеттілігінің анықтаушы жǩне жалпымен мақұлданған 

негізгі құрамдасы болып табылады. Өндірілетін жǩне өткізілетін ауыл шаруашылығы өнімінің, 

шикізаттың, азық-түліктің сапасын арттыру ең актуалды мǩселелердің бірі, себебі өндірістің одан 

арғы дамуы тұтынушылық сұранысқа байланысты болады, нарыққа ұсынылатын өнім бǩсекеге 

қабілетті болғаннан гөрі, сапалы болғаны абзал. 

Заманауи сапа басқару стратегиясы келесідей қасиеттермен сипатталады:

- сапаны қамтамасыз ету қандай да бір бөлім жүзеге асыратын техникалық функция ретінде емес, 

барлық ұйымдық құрылымды шаншып өтетін жүйелі үрдіс;

- сапа сұрақтары тек өндірістік кезең барасында ғана емес, даярламалар, жобалау жұмыстары, 

маркетинг, сатудан кейінгі қызмет көрсету барысында да актуалды; 

- сапа өнім дайындаушысының емес, тұтынушының талап-тілектерін қанағаттандыруға 

бағытталған болуы керек;

- толығымен сапаны арттыруға тек барлық жұмыскерлердің қызығушылық танытқан қатысуы 

арқылы қол жетеді. 

Соңғы жылдары ǩлемдік жǩне ішкі нарықтарда өнім мен қызмет түрін ұсынушының сенімділігінің 

негізгі алғышарты болып кǩсіпорындағы 9000 сериялы MS ISO халықаралық өнім сапасын басқару 

тǩжірибесі мол сапа менеджменті жүйесіне сǩйкестігі сертификаның бар болуы болып табылатын 

болған. Кеңес Одағы кезінде нарықтық экономиканың жоқтығынан ISO 9000  халықаралық 

стандарттарын енгізуге мүмкіндік болмады. Дегенмен, сапаны басқарудың тиімді жүйелерін құру 

қажеттігі отандық ғылым мен тǩжірибені сапаны басқарудың жаңа нысандары мен ǩдістерін құруға 

итермеледі. Осы уақытқа дейін жасалған жұмыстардың барлығы да, ǩлемдік тǩжірибеге сүйенген, 

нақты мǩселелерді шешуге мүмкіндік беріп, сапаны басқарудың жекелей сұрақтарын шешуде 

белгілі бір жетістікке қол жеткізген. Бұл жүйелер көбіне нақты кǩсіпорындардың, өндірушілердің 

қызығушылықтарына арналған, сонымен қатар маркетинг пен өндіріс сұрақтарын толық қамтымай, 

тұтынушының қажеттіліктерін назарға алмайтын болды.  Жүйелік ықпал, ең бастысы, нақты 

нарықтық механизмдердің жоқтығы отандық өнімнің сапа деңгейін ǩлемдікке сай қамтамасыз ете 

алмады. 

6. Қазақстандық азық-түлік жǩне шикізат нарығының жағдайында өнімнің бǩсекеге 

қабілеттілігінің жалпыға белгілі басты факторлары болып есептелетін өнім сапасы мен оның 

бағасының қол жетімді болуында маркетингтік қызметтің икемді болуы өте маңызды рөл атқарады, 

өйткені маркетингтік қызметтің өзінің бǩсекеге қабілетті болуы, компанияның бǩсекеге қабілетті өнім 

шығаруына өте зор мүмкіндіктер береді. Бұл жерде азық-түлік өнімдерінің келесідей ерекшеліктерін 

назарда ұстау керек: 

- алмастыруға болмайтындық – ауыл шаруашылығы шикізаты жǩне тамақ өнімдері бірінші 

қажеттіліктің алмастыруға болмайтын өнімдеріне жататындықтан, ауыл шаруашылығы стратегиялық 

сала деп қарастырылады. 

- жылдам бұзылатындық –өнімнің тез бұзылатындығы басқа салаларға қарағанда ауыл 

шаруашылығы өндірісінің көлемі мен нарықты ұйымдастырудың тасымалдау технологиялары мен 

өнімді сақтаудың даму деңгейіне тǩуелділігін көрсетеді.

- бірқалыптылық – ауыл шаруашылығы өнімінің ǩрбір түрі бойынша, сǩйкес сапа параметрлерін 
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көрсететін ǩр түрлі сорттары мен тұқымдары болса да, бөлінетін, стандартталатын ауыл 

шаруашылығы өнімі біртектілігі үлгілер бойынша сатуды мүмкін етеді;

- тұрақты номенклатура – ауыл шаруашылығында өсірілетін дақылдар мен мал шаруашылығы 

өнімдерінің жиыны ұзақ мерзімдік кезеңде де тұрақты болып отырады. Бұл ауыл шаруашылығы 

нарығында өнім дифференциациясы мен тауардың өмірлік циклдеріне негізделетін бǩсекемен 

маркетинг нысандарының болмайтындығын көрсетеді;

- саланың экономикалық жǩне технологиялық тұрғыдан  алғанда аралас салаларға тǩуелділігі – 

шикізат өндірушілерінің дайын өнімнің соңғы тұтынушыларынан делдалдар жүйесімен алшақтығы 

өндірушелерге соңғы сұранысқа қалайда ықпал етулерін мүмкін етпейді. 

«Бірінші қажеттілік заттары» ретінде азық-түлік өнімдері тұрғындардың шығындары құрылымында 

тұрақты ойықшаға ие фактісі ауыл шаруашылығы өнімінің ǩрбір нарығында тұрақты жағдай 

сақталады деген сөз емес. Жеке өнім нарығының негізгі қаупі - азық-түлік өнімдерін өзара алмастыруға 

болатындығы. Тұтынушылар «бір келі тамақ» емес, нақты нан, қияр, сүт, сиыр еті, жұмыртқа сатып 

алғылары келеді. Сондықтан, қандай да бір тағамның бағасы өскен кезде, нарықтық экономикада 

тұтынушылар оны басқамен (түр-сипат бǩсекесі немесе маркалық бǩсеке) алмастыра алады.

Осындай ерекшеліктерді есепке ала отырып, шаруа көптеген маркетингтік міндеттерді 

орындауы керек. Бірінші сұрақ – нені жǩне қалай өндіру керек? Ауыл шаруашылығының табиғи 

ерекшеліктеріне сǩйкес, қандайда бір өнім түрін өндіру мүмкіндігі зоналық табиғи-климаттық 

шарттармен, шаруашылықтың өндірістік ресурстарымен анықталады. Дегенмен, ең жақсы сорт 

пен тұқымды, тұтынушы үшін ең қолайлы өнім сапасын қамтамасыз ететін өндіріс технологиясын 

таңдау, өнім нарығын болжау – барлығы да ǩрбір шаруа өзі шешуге тиісті терең ойластырылатын 

маркетингтік мǩселелер.

Маңызды маркетингтік мǩселе – маркетингтік арналарды не барынша тиімді өткізу амалдарын 

таңдау. Шаруа өткізумен өзі жеке айналысуы мүмкін не ортадағы сауда делдалдарының көмегіне 

жүгінуі мүмкін. 

Нақты кǩсіпорын үшін бǩсекелік артықшылықтар саны ǩр түрлі болатынын ескере отырып, 

жоғарыда аталған бǩсекелік орта факторларын үнемі жетілдіріп отырмай,  бǩсекеге қабілеттілікке 

қол жеткізу мүмкін емес. Бірақ оларды ұстап тұру үшін шығындарды өсіру қажет болады (жарнамаға, 

өткізуді ұйымдастыруға, ҒЗТКР) немесе бағаларды төмендету есебінен табыстан айырылуға тұра 

келетін болғандықтан, саланың ǩрбір кǩсіпорыны елдегі макро- жǩне микроэкономикалық жағдайды 

жүйелі талдауға мүмкіндігі болу үшін, яғни кǩсіпорынның ұзақ мерзімді өсіп-өркендеуін қамтамасыз 

ететін қажетті бǩсекелік статусқа ие болу үшін үнемі өзінің стратегиялық ǩлеуетін жоғары деңгейде 

ұстап отыруы қажет. 
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* * *

Управление конкурентоспособностью представляет собой целенаправленное воздействие на 

факторы, формирующие конкурентные преимущества различных объектов. В этой связи одной 

из важнейших задач становится выявление факторов, влияющих на конкурентные преимущества 

предприятия. Эти факторы частично являются одинаковыми для всех субъектов экономических 

отношений, а частично определены спецификой аграрной отрасли. 

Management of competitiveness is purposive infl uence on factors forming competitive advantages 

of different objects. Due to it one of the most important aims is to reveal the factors infl uencing on the 

competitive advantages of the company. These factors are similar in some way for all subjects of economic 

relations, and they are also determined by specifi c characters of work of agrarian branch.  


