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Экономика ғылымында ―экономикалық адам 
моделі‖ ежелден қалыптасып келе жатыр. Әр 
түрлі кезеңдер мен зерттеген мектептер, 
ғалымдарды байқайтын болсақ, экономикалық 
адамның моделі қандай болуы керектігін 
кӛрсетеді. Жалпы, экономикалық адам моделі 
деген сәтте біздің есімізге экономист Адам 
Смиттің ―рационалды адамы‖ есімізге түсуі 
мүмкін. Себебі, экономист адамдардың 
материалдық дүниені қалай орынды пайдалана 
білуі керектігін кӛрсеткен болатын. Менің 
ойымша, әр адам бойында кішкене болсын 
―экономикалық адам моделін‖ құрастыра алады. 

Ғылыми тқұрғыдан қарағанда, барлық ғылым адамды 
зерттейді. Әлеуметтану, антропология, экономика, 
саясаттану, биология деген секілді ғылымдар. Яғни, менің 
ойымша адам үлкен жаратылыс болғандықтан әртүрлі 
―модельді‖ ӛз бойында қамти алады. Экономикалық 
адамның моделі дегеніміз-әрбір индивидтің рационалды 
түрде, яғни ақылға сүйене отырып жасаған әрекеті.Қандай 
қиын жағдайлар болмасын немесе ауыр жұмыс күші 
кезінде де максималды түрде ӛзіне пайда түсіретін 
адамды экономикалық адам деп айтуымызға 
болады.Сонымен қатар, экономикалық ӛзінің іс-әрекетін 
оңтайлы қарастыра алатын, алдын-ала жоспармен 
жүретін адамды айта аламыз. 
 



Ең алдымен, экономикалық адамның сипатын 
айтқанда экономисттер ― экономикалық адамның 
мінез-құлқы байлыққа бағытталады‖,-деп айтқан. 
Бұл сӛзіме дәлел ретінде, А.Смиттің ―Халықтар 
байлығы‖ атты кітабын айтқым келеді. Сонымен 
бірге Смит адам табиғаты туралы белгілі бір 
түсінік берген алғашқы экономист болды. 

"Халықтар байлығының" басында ол ӛзінің 
экономикалық қызметінің барлық түрлеріне із 
қалдыратын адамның қасиеттері туралы жазады. Ол 
қасиеттер: біріншіден, бұл "бір затты екіншісіне 
ауыстыруға бейімділік"; екіншіден, ӛзінің 
қызығушылығы, эгоизмі, " барлық адамдар үшін 
бірдей тұрақты және оның жағдайын жақсартуға 
деген ұмтылыс». Яғни, әр адам бойында алдыға 
ұмтылу, байлыққа ұмтылу және бейімделу секілді 
қасиеттер болады. Адам табиғатының аталған қасиеттері Смиттің 

еңбегінде  маңызды экономикалық салдарға 
ие. Олар еңбек бӛлінісі жүйесінің негізі болып 
табылады, онда адам ӛзінің ӛнімі басқа 
салаларға қарағанда құнды болатын кәсіпті 
таңдайды. "Әр адам үнемі иелік ете алатын 
капиталдың ең тиімді қосымшасын табуға 
тырысады. Ол ӛз пайдасын білдіреді, бірақ 
қоғамның пайдасын білдірмейді»Себебі, әр 
адам ӛзі үшін еңбек етеді. 
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А.Смиттің пікірінше, әр адам ӛзінің 
жұмысына қарай табыс кӛлемін алуы 
қажет. Экономикалық адамның мінез-
құлқында байлыққа ұмтылу бар. Яғни, 
әлеуметтік-экономикалық стратификация 
осы жерде кӛрініс табады. А.Смиттің 
айтуынша, мысалы, қасапшылар, үлкен істі 
орындаушылар сәйкесінше, жоғарғы 
қаржы алуға, пайда алуға құқылы деп 
есептейді. Яғни, адам ӛзі тіршілігімен 
экономикалық-материалдық жағын 
қамтамасыз етеді. Кейбіреулері аз пайда 
тапса, кейбірі кӛп пайдаға кенеледі. 
Смиттің пікірінше, адамның 
мүмкіндіктеріне әсерін оның зияткерлік 
қабілеттері мен ақпараттық мүмкіндіктері. 
Смиттің пікірінше, адам әрқашан ӛз 
әрекеттерінің салдарын болжай алмайды. 
Бәрінен бұрын, ол ӛзінің жеке мүдделеріне 
не әсер ететіндігін білуі тиіс. Соған сай, 
экономикалық адам моделі пайда болады. 



А.Смит пен бірге эконосмист Д.Рикардо да экономикалық 
адамның моделі туралы ойын білдірген болатын. Ӛзінің 
экономикалық теориясының барлық" дедуктивтілігімен " 
Рикардо, Смит сияқты, экономикадағы адам мінез-
құлқына қатысты күшті абстракцияларға жүгінбеді, бірақ 
қарапайым тәжірибе шегінен шықпаған адамның 
моделіне қанағаттанды. 

экономикалық мінез-құлықты 
ынталандырудағы жеке қызығушылықтың 
шешуші рӛлі; 

экономикалық субъектінің ӛз істеріндегі 
құзыреттілігі (хабардарлығы+білімділігі); 

талдаудың нақтылығы-мінез-
құлықтағы таптық алауыздық және 
әр түрлі, соның ішінде ақшалай 
емес, сатылы факторлар ескеріледі. 



Біріншісі (антропологиялық) экономикалық 
адамның шын мәнінде бар екендігіне 
байланысты болды. Яғни, адамның  
ӛзімшілдік мотивацияның,ӛз 
қызығушылығының  табиғи және кең 
таралуында бақылау мен интроспекция 
арқылы оңай кӛруге болады деп болжады. 
Бұл ағылшын экономисті Н.У. Сениордың 
кӛзқарасы болды. 

Екінші кӛзқарасты ұстанған Дж.С.Милль болды. 
Оның ойынша, саяси экономикада экономикалық 
адамның мінез-құлқын тек байлыққа бағытталушы 
ретінде кӛреді. Негізінен, адам байлыққа қана емес, 
әртүрлі жағдайға байланысты экономикалық мінез-
құлық танытады деп ойлайды. Осылайша, Миллді 
түсіндірудегі экономикалық адам-бұл сениор сияқты 
ӛзін және басқа адамдарды бақылау арқылы бізге 
таныс нақты адам емес, бірақ адамның мотивтерінің 
барлық спектрінен бір мотивті шығаратын ғылыми 
абстракция. Мотивациялық компоненттен басқа, 
Милл алдымен адамның экономикалық моделінде 
және танымдық — мақсатқа жету үшін әртүрлі 
құралдардың тиімділігін салыстыру қабілетін атап 
ӛтті. 

Осылайша, экономикалық адам 
моделіне антропологиялық және 
әдіснамалық кӛзқарастардың 
арасындағы айырмашылық 
интроспекция мен абстракцияның 
салыстырмалы маңыздылығында 
жатыр. 
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Экономикалық адам моделі туралы айтқанда 
біздің есімізге К.Маркстің еңбектері түсуі 
заңды деп ойлаймын.Себебі, Маркс адамның 
материалдық қажеттіліктері туралы ӛзінің 
үлкен еңбегі ―Капиталда‖атап ӛткен болатын. 
Маркстің экономикалық теориясының 
әдіснамасы ұжымдастырумен және 
функционализммен сипатталады. Оған: 
"адамзат", "капитал", "пролетариат" сияқты 
ұжымдық ұғымдар жатады. Маркстің 
шығармаларында тәуелсіз, ерік-жігерге және 
санаға ие субъектілер ретінде пайда болады, 
олар сонымен бірге белгілі бір функцияны 
орындайды. 
 
 

Маркстің "экономикалық адамы" - бұл ең 
алдымен белгілі бір әлеуметтік немесе таптық 
функцияның кӛрінісі. К.Маркс экономикалық 
адамның басты қажеттілігі- оның ӛзін 
қоғамда кӛрсете білуі және ортақ игілік үшін 
әрекет етуі деп санады. Оның экономикалық 
адам теориясының негізінде- адамды 
қоғамдық қатынастардың жиынтығы ретінде 
түсіну жатыр.  
 

Э.Фромм К.Маркстің негізгі идеясын 
түсіндіруге тырысты. Ол былай 
деді:Маркстің басты қамқорлығы – 
адамды босату, адамға табиғатпен 
және басқа адамдармен жоғалған 
үйлесімділікті жеңуге кӛмектесу»,- 
деген ой қалдырды. Яғни, біз 
Марксизмді ойлайтын болсақ тек 
материалдық жағдайлар есімізге 
түседі. Ал, Э.Фромм Маркстің ойы тек 
материалистік дүниелермен шектелген 
жоқ деген пікір айтқысы келді деп 
ойлаймын. 
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Экономикалық адамның жақсы ӛмірге қызығатыны, байлыққа 
ұмтылуы туралы дәлелдеген экономикалық ғалымдарға 

Маржинализм мектебінің ӛкілдері жатады. Бұл  
бағыттың негізін қалаушылар: Карл Менгер (1840-1921), 

Евгений Бем-Баверк (1851-1914), Фридрих Визер (1851-1926), 
Леон Вальрас (1834-1910), Вильфредо Парето (1848-1923), 
Август Фридрих фон Хайек (1899-1992), Людвиг фон Мизес 

(1891-1973) болды 

И.Бентам адамның ләззат алуы мен азаптануы сандық тұрғыда 
ӛлшенеді деп есептеді. Мен бұл тұжырымды былай түсіндім: 
адамның материалдық жағдайына байланысты ӛмір сүруі, 

оның ӛмір сапасын кӛрсетеді. Яғни, байлар сәйкесінше жақсы 
ӛмірде, ал кедейлерде сәйкесінше жоқшылық кӛрінісі.  

6 Маржиналисттік мектеп ӛкілерінің ұстанымдары  
мен түсініктері 



Ләззат пен азап, Бентамның пікірінше, векторлық 
шамалардың бір түрі. Осы векторлардың негізгі 
компоненттері ретінде мыналарды көрсетеді: 

Қарқындылық 

ықтималдық 
(егер бұл 
болашақ 

туралы болса) 

қол жетімділік  

Ұзақтылық 

ӛнімділік (бұл 
ләззаттың 

басқалармен 
байланысы 

тазалық (кері 
белгі 

элементтерінің 
болмауы, мысалы, 
қайғы-қасіретке 

байланысты 
ләззат таза емес) 



Экономикалық адамның моделіне түсініктеме 
берген ғалымдардың ішінде ағылшын экономисі, 
экономикалық ғылымдағы неоклассикалық 
бағыттың негізін қалаушы, Кембридж экономика 
мектебінің ӛкілі- А.Маршаллды айта аламыз. 

Адамның мотивтері мен қажеттіліктерінің 
алуан түрлілігін сипаттай отырып, Маршалл 
олардың ішінде әртүрлілікке деген ұмтылысты, 
назар аударуға деген құштарлықты, 
қажеттіліктерді белгілі бір іс-әрекетке спорт, 
саяхат, ғылыми және кӛркем шығармашылыққа 
деген ұмтылыстарды экономикалық адам 
бойында кӛрсетті. 

"Экономикалық қызметті жүргізуге ең 
тұрақты ынталандыру-бұл жалақы алуға 
деген ұмтылыс... Содан кейін ол ӛзімшіл 
альтруистік немесе негізгі мақсаттарға 
жұмсалуы мүмкін және мұнда адам 
табиғатының жан-жақтылығы ӛзінің 
кӛрінісін табады. Дегенмен, 
ынталандыру-белгілі бір ақша сомасы»,-
деп тұжырымдаған 

Адам белгілі бір дәрежеде ӛз 
ісінің жемісті болатынын 
кӛрмесе, оны дұрыс ниетпен 
жасайды деп ойламаймын. 
Рационалды ойлау арқылы 
адамға негізгі мотивация қажет. 
Яғни, жұмыстың соңында оған 
белгілі бір пайда түсетін болса, 
адам ынтамен жұмыс 
жасайды.Бұл заңдылық. Мысалы 
бізде айдың аяғында айлықтың 
түсетінін біліп, ай біткенше 
күтумен жұмыс жасаймыз.  

Маршалл адамға оның мәнінің жан-
жақтылығын ескере отырып қарады. 
Экономикалық адамның іс-әрекетін 
ынталандыру туралы айта отырып, ол 
адамның мінез-құлқындағы кез-келген 
таңдауды тек ӛз пайдасымен анықтаған жоқ. 
Мақсаттары мен жеке қызығушылықтарын 
ескерді. 
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• А.Маршаллдың ойларына ұқсас Джон Невилл Кейнстің 
экономикалық әдіснамасы болды. Кембридж мектебінің 
басқа ӛкілдері сияқты, Кейнс экономикалық адамның 
антропологиялық негіздемесіне сүйене отырып: "байлыққа 
ұмтылу адамдардың массасына кез-келген басқа мақсатқа 
қарағанда тұрақты және ӛте күшті әсер етеді»,-деп санады. 
Сонымен қатар, байлыққа деген ұмтылыстың себептері 
әртүрлі болуы мүмкін, соның ішінде альтруистік сезімдер де 
бар. Дж. М. Кейнс, олардың психологиясын зерттеуді 
қамтамасыз етуі керек деп санайды. Ол мотивацияның 
негізгі тірегі ретінде-байлық, ақша ұғымдарын қолданады. 
Яғни, осы жерде А.Маршалл мен Дж.Н.Кейнстің пікірлерінің 
ұқсайтындығын байқауға болады.  



Г.Госсен экономикалық адамды байлыққа, 
максималды пайдаға ұмтылады деп 

қорытындылады. Г.Госсен,  ӛзінің "адами 

қарым-қатынас заңдылықтарын жою 
және олардан туындайтын ережелер" 
атты кітабында маржинализм идеяларын 
негіздеуді болжады. Ӛзінің утилитаристік 
этикасын экономикалық ғылыммен 
тікелей байланыстырмаған Бентамнан 
айырмашылығы, Госсен экономикалық 
теориядағы құндылық мәселесін шешуде 
пайдалылықты барынша арттыратын 
адамның моделін саналы түрде 
қолданады. Яғни, Госссен ӛзінің жұмысын 
маржинализммен байланыстырды.Ал, 
маржиналисттердің негізгі теориясы 
байлыққа, ақшаға, алтынға ,айырбасқа 
негізделеді. Госсеннің пікірінше, адамдар 
ӛмір бойы сол максималды байлыққа, 
пайдаға ұмтылады. Менің ойымша, Госсен 
экономикалық адамды тек материалисттік 
тұрғыдан қамтыған секілді. Адамның  
түрлі қыры болатынындай, әлеуметтік 
адам әлеуметтенеді, психологиялық адам 
қарым-қатынасқа түседі дегендей. Тек 
материалдық тұрғыдан қарауға болмайды 
деп ойлаймын. 

Неміс экономисті Г.Госсен ӛзінің 
еңбектерінде экономикалық адамның мінез-

құлқын анықтайтын негізгі мотив бұл-
жоғары деңгейде пайда табу деп есептеген. 

Ӛз қажеттіліктерін қанағаттандыру басты 
негізгі критерий ретінде қарастырылды. Бұл 

жердегі негізгі қажеттілік ол рухани 
қажеттілік емес, материалдық қажеттілікке 

меңзеліп тұр деп түсінемін. 

Австриялық экономика мектебі ӛкілдерінің  
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Мотивация саласында Уикстид 
экономикалық адамның мақсаттары 
байлық пен ӛз мүдделеріне ұмтылуды 
азайтуға міндетті емес деген кӛзқарасты 
айтты. Біріншіден, мұндай байлық әртүрлі 
мақсаттарға жетудің құралы ғана. 
Екіншіден, адам әрқашан байлық пен 
демалудың, бос уақыттың арасын 
таңдайды, білімнің даңқына ұмтыла 
алады деп санайды. Үшіншіден, 
ӛзімшілдікке деген қызығушылық та 
қажет емес. Яғни, ынта үшін тек байлық 
емес, басқа да факторлардың әсері бар 
деп санайды. 

Адамның экономикалық моделін Госсен 
мен австриялық мектептен кейін Англияда 
Лондон экономистері Ф.Г. Уикстид пен Л. 
Роббинс жалғастырып зерттеді.  Уикстид 
экономика ғылымның пәнін тікелей 
адаммен байланыстырады. Экономикалық 
ғылымның мәні белгілі бір мінез-құлық 
түрі емес, кез-келген адамның іс-
әрекетінің белгілі бір аспектісі немесе 
адамның ойлау тәсілі деп санайды. 



Әр кезеңге байланысты белгілі бір 
тұжырым жасауымызға болады: 

- классикалық саяси экономика экономикалық адамды ұтымды және ӛзімшіл, ӛз іс-
әрекетінің қожайыны ретінде қарастырды; 

- марксистік экономикалық адам-бұл белгілі бір әлеуметтік немесе таптық 
функцияның кӛрінісі; 

 
 
маржиналистік экономикалық адам-қасиеттері бар оңтайландырушы адам: үлкен 
пайдалылыққа және ең аз шығындарға ұмтылу; толық ақпаратқа ие болу; пайдаға, байлыққа 
ұмтылу 
 
 
 
А.Маршалл тұжырымынан түсінгеніміз, мотивация үшін адамға тек ақшалай қаржы ғана емес, 
сонымен қатар басқа да факторлар әсерін тигізеді. Алайда, егер адамға жақсы ынта керек 
болса, ол еңбектің жемісін кӛретіндей болуы қажет. 

https://translate.google.kz/


   Қорытындылай келе, адам экономикалық 
сауаттылыққа, рационалды іс-әрекетке ие болса 
ондай адамды толығымен экономикалық 
адамның моделі деп қарастырамыз. Зерттеуші 
ғалымдардың жұмысын оқи отырып 
түсінгеніміздей, экономикалық адам ынтамен , 
құштарлықпен пайдаға, байлыққа, жақсы 
жұмысқа бейімделе алады. Ой ӛрбіте отырып, әр 
адам-экономикалық адамның моделін құрастыра 
алады. Себебі, әрқайсымыз ісіміздің пайдалы, 
берекелі болғанын қалаймыз. Рационалды 
экономикалық іс-әрекетке келгенде, адамдар 
арасында айырмашылық байқалуы мүмкін. 
Ұқыптылық, ақылдылық, жан-жақты ақпаратты 
бола білу нағыз экономикалық адам моделіне тән 
деп есептейміз. 
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