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ЭКОНОМИКАДАҒЫ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ
ӨЗГЕРІСТЕРГЕ ӘСЕР ЕТУШІ ФАКТОРЛАР
Аңдатпа. Қоғам дамуының постиндустриалдық кезеңге
өтуі ұлттық экономиканың құрылымын түбегейлі өзгертуді қажет
етеді. Мұнда, ең алдымен ұлттық экономика құрылымындағы
өңдеуші өнеркәсіп пен қызмет көрсету секторларының үлесін
арттыру мен оны ұдайы қолдауға баса назар аударылуы тиіс.
Экономикадағы құрылымдық өзгерістерді жүзеге асыруға
қандай да бір дәрежеде әсер ететін көптеген факторлар бар.
Мақалада осы факторлардың бірқатары талданған, соның ішінде
конъюнктуралық, институционалдық, инновациялық және
жаһандану факторы. Сонымен бірге, осы себептерге байланысты Қазақстан экономикасындағы құрылымдық өзгерістердің
қажеттілігі дәйектелген.

Отандық экономикадағы әлеуметтік-экономикалық
өзгерістердің қазіргі кезеңінде дамудың құрылымдық
аспектісін белсенділендіру қажеттілігі туралы пікірлер жиі
айтылады. Аймақтың, сондай-ақ тұтас ел экономикасының
құрылымын жетілдірудің маңыздылығы әр түрлі күштер
әрекетінің пассивті нәтижесі емес, экономикалық өсуге
тікелей әсер етуші дамудың дербес факторы ретінде
қарастырылады [1].
Осы себепті экономикалық өсудің жаңа сапасы болып
сипатталатын экономикалық дамудың қазіргі заманғы
моделін қалыптастыру үдерісіне әсер ететін құрылымдық
өзгерістердің негізгі факторларын анықтау ерекше ғылыми
маңызға ие.
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Осы тұрғыда, қазіргі жағдайда аймақтар мен тұтас
елдің экономикасындағы құрылымдық өзгерістерге
анағұрлым күшті ықпал етуші факторлар келесілер деп
есептеуге болады:
- конъюнктуралық;
- институционалдық;
- инновациялық;
- жаһандану.
Құрылымдық
өзгерістердің
конъюнктуралық
факторлары сұраныспен және ұсыныспен шарттастырылған.
Жиынтық
сұраныстың
2/3
бөлігі
тұрғындардың
сұранысына тиесілі «алтын миллиард» елдерінің
көптеген ғалымдары құрылымдық зерттеулер жүргізу
кезінде сұранысқа басты назар аударады. Жекелеген
салалар тұрғындартабысының көлеміндегі, тауарларға
салыстырмалы бағалардағы, сәннің әсерінен тұтынушылар
талғамының өзгерісіндегі айырмашылықтар салдарынан
тұтас экономикамен салыстырғанда жедел немесе баяу
өседі. Алайда, зерттеушілердің басқа тобы сұраныспен
салыстырғанда ұсыныстың басымдығын алға тартып,
дәлелдеуге тырысады. Қатал бәсекелестік күресте белгілі
бір саланың біркелкі өнімдер шығарушы кәсіпорындары
өнімдерін модификациялау мен ассортиментті кеңейту
арқылы нарықтағы орнын нығайтуға тырысады. Мұнда
көп жағдайда жаңа өнімдер дайындау мен оларды нарыққа
шығарусыз өнімнің жекелеген компоненті ғана өзгертіледі.
Кейде сәтті жарнаманың өзі өзгертілген бұйымды, сәнге
айналған жағдайлар арқасында жаңа өнім етіп көрсетуі
мүмкін[2].
Экономикадағы
құрылымдық
өзгерістердің
институционалдық факторлары өндірістің экономикалық
тәсілдерінің ауысуы, экономикалық укладтардың құрылымы
мен ара қатынасы кезіндегі нарықтық институттар мен
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экономикалық қатынастар жүйесінің трансформациясымен
байланысты
экономикалық
жүйенің
құрылысын
сипаттайды. Мұнда халық шаруашылығының негізгі
секторлары – институционалдық салалардың (өнеркәсіп,
транспорт, байланыс және т.с.с.) құрылымдық динамикасы
институционалдық өзгерістердің индикаторы қызметін
атқара алады. Институционалдық салалардың арасындағы
ара қатынас экономиканың ұдайы өндірістік типін (аграрлы,
индустриалды, постиндустриалды экономика) сипаттайды.
Қазіргі заманғы экономикалық әлемде адам фактордының
маңыздылығының артуымен байланысты адамның ісәрекетін реттеу институттары айрықша маңызға ие болуда.
Олардың қатарына білім беру институттарын, мәдени және
құқықтық және т.с.с. институттарды жатқызуға болады.
Осылайша, құрылымдық өзгерістердің институционалдық факторлары белгілі бір нарық институттарының экономиканың құрылымына әсерімен көрінеді.
Мұнда институт деп салалар, меншік формалары, сондайақ институттар арасындағы өзара қатынастарды реттеуші
ережелер мен нормалар түсініледі. Ол сала, аймақ,
экономикалық зона бойынша дифференциацияланған
анағұрлым
тартымды
инвестициялық
климат
қалыптастыруды қоса алғанда, құрылымдық өзгерістер
үшін жағдай жасау болуы мүмкін.
Құрылымдық өзгерістердің инновациялық факторлары ұлттық шаруашылықтың техникалық және
технологиялық өзгерістерімен анықталады. Шаруашылыққа
жаңа техника мен технологияны енгізудің рөлін зерттеуге
негізделген теорияның іргетасын алғаш қалаған Н.Д.
Кондратьев болды. Ол шамамен жарты ғасырға созылатын
үлкен циклдар туралы баяндай келе, «жоғарылаушы» және
«төмендеуші» толқындардың техникалық өнертабыстар
мен олардың практикалық қолданылуы арасындағы заңды
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байланысты негіздеді. «Әрбір үлкен циклдың жоғарылаушы
толқыны басталар кезде қоғамның шаруашылық өмірінің
негізгі шарттарында айтарлықтай өзгерістер байқалады.
Бұл өзгерістер әдетте өндіріс пен айырбас техникасының
терең өзгерістерінен, ақша айналымы шарттарының
өзгерістерінен, әлемдік шаруашылық өмірдегі жаңа
елдердің рөлінің артуынан көрінеді»[3].
ХХ ғасырдың 30-шы жылдарында Й.Шумпетер
экономика құрылымын циклдық жаңарту заңдылығын
анықтады. Ол, нарықтық қатынастар – бұл инновациялар
толқыны бірін-бірі үздіксіз алмастырып отыратын үдеріс
деп анықтап, оны «жасампаз жоғалту» (creative destruction)
деп атады. Й.Шумпетердің пікірінше, құрылымдық
өзгерістердің себептері әр түрлі уақыт аралығында
жүзеге асып отыратын «жаңашылдықтар кластері» болып
табылады[4].
Көптеген экономистер құрылымдық өзгерістердің
алғашқы себебі ғылыми-техникалық прогресте деп санады.
Ғылым мен техниканың дамуы қоғамның қажеттіліктеріне
айтарлықтай ықпал ете отырып, экономика құрылымындағы
елеулі өзгерістер үшін үлкен мүмкіндіктер ашады. Сонымен
қатар, ҒТП-пен еңбек бөлінісінің тереңдеуі мен өндірістің
мамандануының кеңеюі тығыз байланысты.
Технологиялық инновацияларды зерделеуге Нобель
сыйлығының лауреаты С.Кузнец айтарлықтай үлес
қосты. Жүзеге асырылған құрылымдық өзгерістер және
оның нәтижесі ретінде индустриалдық кезеңдегі жедел
экономикалық өсу, оның ойынша жарқын инновациялармен
ғана мүмкін болады[3].
Осылайша, ұлттық шаруашылықтың ғылыми білімге
негізделген техникалық және технологиялық өзгерісі
қазіргі таңда микро- және макроэкономикалық деңгейде де
экономикалық өсудің қуатты генераторы болып табылатынын
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атап өту қажет. Инновациялық факторлар-дың құрылымдық
өзгерістерге әсері нәтижесінде экономикалық даму орын
алады, сондай-ақ жоғары технологияларға негізделген,
жұмысбастылық пен қосылған құнның маңызды қайнар
көздерінің бірі болып табылатын жаңа салалар пайда
болады. Мұнымен бір уақытта әлемдік нарықта мүлдем
жаңа, технологиялық прогресс нәтижесінде қалыптасқан
қажеттіліктерді қанағаттандырумен байланысты, жоғары
технологиялы нарық атауына ие жаңа ірі бос орындар
(ниша) пайда болады.
Құрылымдық өзгерістерге әсер етуші төртінші фактор
экономиканың жаһандануы болып табылады. Жаһандану
факторының құрылымдық өзгерістерде әсері халықаралық
еңбек бөлінісінің даму дәрежесінен; шаруашылық
байланыстардың
интернационализация
дәрежесінен;
экспорт пен импорт құрылымынан; еңбек нарығы
мен капиталдың интернационализациясынан; елдің
халықаралық
сауда
және
қаржылық
ұйымдарға
тартылуынан; экономикалық және валюта-қаржылық
интеграция үдедістерінен және басқа да бірқатар
үдерістерден көрінеді[5].
Бүгінде жаһандану ұлттық экономиканың сыртқы
әлем үшін ашық салаларын түгел қамтып үлгерді. Заманауи
ақпараттық және коммуникациялық технологиялар
алдыңғы қатарлы елдерден дамушы ұлттық шаруашылық
жүйесіне ене отырып, олардың өндірістері мен салаларының
кең көлемін техникалық тұрғыдан жақсартуда, сондай-ақ
донор елдердің ішкі нарықтардағы монополизациясының
қалыптасқан материалдық-техникалық негіздерін шайып
кетуде. Алдыңғы қатарлы технологиялар базасында
ұлттық экономиканы модернизациялау мүмкіндіктері
салалар бойынша әр түрлі жүзеге асырылуда.
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Осылайша, экономикадағы құрылымдық өзгерістер
постиндустриалды экономиканың даму үрдістері мен
қажеттіліктеріне, сондай-ақ жаһандану жағдайындағы
әлемдік шаруашылықтың қазіргі заманғы үрдістеріне сәйкес
келуі тиіс. Яғни, постиндустриалды қоғамға өту кезінде
экономиканы құрылымдық қайта құру ғылыми сыйымды,
жоғары технологиялы салалар мен өндірістің, білім беру
саласының дамуын талап етеді. Бұл Қазақстанға ХХІ
ғасырдағы әлемдік экономикадағы өз орнын айқындауға
мүмкіндік береді.
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