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Казакстанның болашағы демократияның биік 
шыңы ретінде калыптаскан - құкыктык және 
әлеуметтік мемлекеттің дамуымен байланысты. 
Құқыктык мемлекет әлеуметтік бағытталған нарык 
экономикасына негізделеді, Әлеуметтік багытталған 
мемлекет адамның өмір сүру жағдайларын ізгілікті 
кағидалар негізінде камтамасыз етуге және 
еңбеккерлердің әлеуметтік корғалуына кепілдік 
жасауға тиісті. Бірак бұл дамыған азаматтык коғам 
аркылы жүзеге асырылады. Шынайы демократиянын 
дамуы азаматтык коғамды қалыптастыруымен 
байланысты. Азаматтык коғам деп коғам 
мүшелерінің араларындағы дамыған экономикалык, 
мәдени, саяси жэне кұкыктық қатынастарды, 
мемлекетке тәуелсіз, бірак онымен әрекет жасауға 
қабілетті болуды айтады. Бұл азаматтардын 
мемлекетпен бірлестікте жетілген, кұқыктык каты-
настарды жасаушы элеуметтік. экономикалык, саяси 
жэне рухани-ізгілікті, адамгершілік мәртебесі 
жоғары коғам. Азаматтык коғам - жеке түлғалардың 
ерекше, жеке мүдделерін іске асырушы сала. Осы 
мүдделердің толык орындалуы кұкыктык 
мемлекеттің зан үстемдігінің. әлеуметтік жауапты 
мемлекеттің орнығуын қажетсінеді. Бүл сілкініссіз 
және күйзеліссіз дамыйтын қоғамды 
калыптастырады. 

Әлеуметтік жауапты мемлекет коғамның барлык 
жіктерін корғауға бағытталған тиімді әлеуметтік 
саясатты жүзеге асыруды көздейді. Әлеуметтік 
саясат деп халыктың өмір сүру жағдайларын 
камтамасыз етуге бағытталған нақты шаралардың 
жиынтығын айтады. Оның кызметінің маңызды 
бағытына, ен бірінші бүкара көпшілікті еңбекпен 
қамтамсыз ету жүйесін калыптастыру жатады. 
Әлеуметтік саясаттың злеуметтік-еңбек саласы 
камтийтын жүйеге өзара байланысты келесі 
күрамдас бөліктері кіреді: элеуметтік сала-ның 
тармактары (білім. денсаулык сактау. мәдениет, 
спорт. туризм. тұрғын үй саласы т.б.): енбек нарығы, 
жұмыс бастылык, жұмыссыздык; элеуметтік 
серіктестік; элеуметтік корғау; еңбекке акы төлеу 
мен қорғау; әлеуметтік камсыздандыру; зейнеткерлік 
жүйе т,б. Тиімді әлеуметтік саясатты жүзеге 
асырудың нэтижесінде коғамның ынтымактастығы 
мен тұрактылығы, экономикалык дамудың 
психологиялык козғаушы күші артады. Жалпы жеке 
тұлғаның жан-жакты дамуының негізі каланады. 

Бұл экономикалык саясаттың заман талабына 
сай жетілдіруін кажет етеді, өйткені өнімділігі 
жоғары өндіріс элеуметтік корғауға жұмсалатын 
ұлттык табыстьі ұлғайтатын ең басты кайнар көзі. 
Әлеуметтік саясаттың тиімділігі элеуметтік нарык 
экономикасымен байланысты. Әлеуметтік нарык 
экономи-касының өзегін нарык экономикасы 
кұрады. Нарык экономиканың басты максаты 
өндірістің жэне пайда табудың тиімділігін арттыру. 
Бүл максаттарды орындау барысында мемлекеттік 
қоржынға каржының түсуі артады. Ягни дамыған, 
еңбек өнімділігі жоғары экономика негізінде гана 
жұмыспен камтамасыз ету, жалакының өсуі, 
адамның енбек кауіпсіздігін, тұрмысын жаксарту, 
сапалы білім беру, денсаулык сақтау, элеуметтік 
камсыздандыру мен элеуметтік сактандыру жүйелері 
тиімді кызмет көрсетуіне жағдай жасалынады. 

Қазакстанда экономиканың карқынды дамуын 
камтамасыз етуге бағытталған индустриалды-
инновациялык бағдарлама 2003 жылдан бері жүзеге 
асырылып келеді. Нэтижесінде мыңға жуык жаңа 
кэсіпорындар кұрылды. Соңғы жылдары "бәсекеге 
кабілетті Қазакстан, бәсекеге кабілетті экономика. 
бәсекеге кабілетті халықты" дайындау жэне 50 елдің 
қатарына кіру сиякты аса күрделі жэне үлкен 
жауапкершілік пен жігерлікті талап ететін коғамдык 
мұрат кауымның алдына қойылды. Өндірісті 
модернизациялау "Қазакстанның 30 корпоративті 
жетекшілерін дамыту бағдарламасы аясында жүзеге 
асырыла бастадьғ. 2004-2008 жылдары ондаған ірі, 
казіргі талаптарға сай жабдыкталған өндірісін 
орындарын іске косты. 

2008 жылы осындай 6 жоба жүзеге асырылды, 
ал жылы 12 жоба жоспарланды. Сонымен бірге 2008 
жылы желтоксан айында Елбасы Н. Назарбаев шетел 
компанияларда казакстанның үлесін казіргі 15%-дан 
50%-ға жеткізу қажеттігін инвесторлардың алдына 
койды. 

2009 жылы Елбасы Н. Назарбаев "Нұр Отан" 
партиясының XII съезінде инновациялык индустрия-
ландырудың бесжылдығын бастайтындығын 
мәлімдеді. Осыған сай Үкімет индустрияландыру 
картасын дайындады, Бұл ел эко-номикасын 
эртараптандыру, өндіс орындарын тиімді 
орналастыру, осы іске бизнес кауымдастығын 
жұмылдыру мэсёлелерін оңтайлы шешуді көздейді. 
^Бұл удерісте экономиканы мемлекеттік жоспарлау 
мен ынталандырудын рөлі күшейетін болады. 
Сонымен бірге, адал бәсекелестік, жеке меншікке 
кол сұғылмаушылык жэне іскерлік бастамашылыкты 
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ынталандыру секілді еркін нарыктың аркаулык 
кағидаттары бұлжымастан каладьГ [1]. 

Индустриялык-инновациялык даму стратегиясы 
аркылы жүзеге асырылатын өршіл мақсат дара 
адамның кабілетін бала кезден жетілдіру 
мәселесімен тығыз байланыста ғана шешілуі мүмкін. 
Бүгінгі жаңа біліктік талаптарын жоғары деңгейде 
меңгеру жаңа буынның сапалы жэне 
модернизациялау талаптарына сай білім алуына 
байланысты. Ендігі даму тек кана 
шикізатты сатуға емес, білім сатуға ғана 
негізделгенде акылды экономиканн калыптасты-
руга мүмкіндік береді. Жана акпаратты иеленген 
немесе пайдаланған мамандардьщ ғана жаңа 
технологиялык коғамды дамытуға мүмкіндігі 
жеткілікті болады.  

Жаһандык кіріктірілуі жағдайында "білім 
экономикасыныьГ мәні жедел артатынын ескеріп 
батыс елдерінің жетістігіне кол жеткізуді көздеуміз 
керек: белсенді халыктың 15%-ы тікелей өнім 
шығару өндірісінде камтылған, ал 85%-ы 
шыгармашылык. менеджмент, акпарат беру мен 
кызмет көрсету са-ласында еңбек етеді. Қазакстан 
сауаттылык деңгейі бойынша, жалпы орта 
білімділердің үлесі бойынша әлемдегі озык елдердің 
катарында. Инженерлер мен ғалымдардың саны 
жағынан алғашкы 50 елдер катарында болғанымен 
жоғары технология саласында жасалатын өнімдер 
үлесі мардымсыз. ¥лттык табыстың 90% ауыр 
еңбекпен жэне жерасты казба байлыкты пайдала-
нумен жасалынады. Ал шикізаты жок Жапония елі 
керісінше, жоғары технологияны дамытуды білікті 
мамандардың еңбегін дүрыс үйымдастыру мен 
марапаттау аркылы жүзеге асырады. Бүл елдің еңбек 
өнімділігі мен сапасы Қазакстаннан он есе жоғары. 

Сондыктан Елбасы студенттерге арналған 
дәрістерінде (2006, 2008-ж.) адамдык капитал, 
интеллектуалдык әлеуетті дамыту кажеттігін шешіп 
алмай, аталған өршіл максаттың орындалуы 
тежелетінін ескертті. Білім жүйесіне жылдан жылға 
үлғайтып бөлінетін каржыны тиімді жұмсалуы адам 
капиталын арттыруға бағытталуы кажет. Білім 
саласын жеткілікті дамыту орта мектептер мен 
кәсіптік мектептерді ашумен катар, мұғалімдер мен 
жоғарғы оку орындағы оқытушылардың, ғалымдар-
дың мэртебесін көтеруді кажет етеді. Қазіргі білім 
саласындағы айлық республикалык орта жалакының 
40-50% қүрайды. Нарыктың көзсіз үнемдеу 
талаптары шектен асып кеткен. Әр пәнге бөлінетін 
сағаттар 10-15 жыл бүрынғы деңгейден 4-5 есе 
төмен. Бүл барып тұрған көзбояушылык. Окыту-
шыға не дүрыстап дэріс беруге, не бақылауға уакыт 
болінбейді. Кредит технологиясының талаптарын 
орындауға оқулыктар жетіспейді, оқуға кабылда-
натын білімі төмен абитуриентер үлесі шектен асып 
кеткен. Жоғарғы білімнің шектен тыс коммер-
циялануы оның сапасы мен беделіне нүксан 
келтірді. Ұлттык бірыңғай тестілеуден алған бағасы 
60-70 бал деңгейінен төмен окушы арнаулы білім 
жүйесінің төменгі буындарында ғана окуға шамасы 

жетеді. Жалпы коғамның жоғары білімге талапты 
жоғарлатудың орнына кағаз жүзінде көрсеткіштерін 
жаксартуға бейімділігі шектен асып кеткен. Бүл 
болашактыңалдында жауапкершіліктің төмен екенін 
білдіреді. 

Білімсіздерді ЖОО-ға кабылдау - ол каржыны 
ысырапка үшыратумен катар көптеген келеңсіздік-
тердің себебі болды. Бүл бэсекеге кабілеттілікті 
дамытуды тежел түр, себебі окытушылардың 
біліктілікке үмтылысын шектейді, біліксіздер мен 
пысықайларға колайлы жағдайлар жасайды, 
көзбояушылык пен паракорлыққа дем береді. Соңғы 
жылдары жоғарғы білім беру жүйесін онтайландыру, 
техникалык жэне кәсіптік білім беру жүйесін дамыту 
бағдарламасы іске асырылып келеді. Бұны жүзеге 
асыру үшін мемлекет жалпы білім жүйесінің барлык 
буындарына талаптарды жоғарлатуы және қаржыны 
жылдан-жылға үлғайту саясатын тиімді пайдалануы 
керек. Жылда игерілмейтін немесе ысырапқа 
үшырайтын каржы ең өзекті мәселеге және 
парасатты жүмсалуы тиісті. Жаппай жоғары білімге 
жету ұзак уакытты керек ететінін және оған жалпы 
орта білім мен экономиканы дамыту аркылы ғана 
келетінімізді бүкіл идеологиялык және оку-тәрбие 
жүмысының аркауына айналдыру кажет. 

Ең маңыздысы, білікті маман дайындау рухани-
мэдени талаптармен, азаматтык түлғаны қалыптас-
тыру максатымен астасып жатуы тиіс. Әлеуметтік 
кұкыктык мемлекеттің ұстанымы адам бостандығы 
мен кұкығын кұрметтеуге негізделеді. 
Бүл мемлекеттің білім-тэрбие жүйесі өскелең 
ұрпактың дайындығын коғамның мұраттарының 
рухында камтасыз етуге кепілдік жасайды. Сонда 
ғана элеуметтік-экономикалык саясаттың тиімділігі 
артып, өтпелі кезеңнің жағдаятында сакталып келген 
элеуметтік масылдык пен шенеуніктердің кеңсешіл-
дік жарылкаушылык-қамкоршылык кейіптегі 
азаматтарға караушылығының зияндықтарын үдете 
дендеу мүмкін болады. Бұл азаматтық парыз 
талаптарын коюды кажет етеді. Мемлекеттік саясат 
эр адамның өзінің айналысатын ісіне отаны 
алдындағы борышын орындау тұрғысынан карайтын 
азаматтык санасын калыптастыруға бағытталуы 
тиісті. Сөз жоқ, оқу-тәрбие ісінен бастап мемлекеттік 
баскару жүйесіне дейін отан алдындағы азаматтык 
жауапкершілікті қалыптастыруды көздеу басты 
мақсат болып табылады. Ал бұның бэрін заман 
талабына сай ұйымдастыру баскару жүйесіне 
жүктеледі. Елбасының алғашкы Жолдауларында 
ескерілгендей, "шенеуніктердің жаңа жағдайға 
бейімделуі үшін біз бөле алатын уакыт" элде кайда 
өтіп кеткен. "Ендігі жерде өзге адамдардын есебінен 
жарылкаушы болуға, елдің дамуына нұксан 
келтіруге болмайды. Осы зиянды эдеттердің каулап 
өсу әлеуетіне түбірінен балта шауып" қайта кұру 
максаты койылған. Демек, "біз шенеуніктердің 
біліксіздігі мен өзімшілдігін, жауапсыздығы мен 
адамдардың мұктажына енжарлығын түбірлі 
енсеруіміз керек" жэне "билік пен бизнестің өзара 
астасып кетуінен арылуымыз керек" [2]. Яғни 
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мемлекеттік кызметке кабылдау шарттарында кәсіби 
біліктілігі мен адами касиеттеріне бірдей талап 
койылуы тиіс. 

Құқыктык мемлекеттің құндылықтарын жүзеге 
асыру тікелей мемлекеттік кызметкерлердің рухани-
кұлыктык және кәсіби деңгейіне тэуелді. Соңғы 
жылдары мемлекеттік қызметкерлерді дайындауға 
көп көңіл бөлінеді. Оларға койылатын басты 
талаптар: білімді, білікті, бәсекеге қабілетті болу, өз 
ісін толык халықтың әлеуметтік мұктажына 
бағындыру, шағын және орта бизнестің дамуына 
қолдау жасау, ол адалдыктын, мэдениеттіліктің, 
отан-шылдыктың улгісі болып, елдің зандарьж жэне 
бағдарламасын жетік біліп, оларды адамдарға 
түсіндіре алуы аса маңызды. Ол сапалы кызметті 
аткаруды өзінен де, өзгеден де талап етуі кажет. 
Қазір кағазбастылыктың үстемдігі орнаған. Бүл іске 
арналған уакытты ысырапка үшыратады  жэне 
көзбоя-ушылыкқа ынталандырады. Шенеуніктер 
карапайым халык түрмак, коғамдык үйымдардың, 
депутаттардын жанды ауыртқан мәселелерді шешуді 
шағымданғанда жалтарма жауап беріп немесе 
мэселені үстірт карап өз міндеттеріне жауапкер-
шіліксіз карайтындары калыпты жағдайға айналған. 

Сыбайлас жемкорлык кеңестік лауазымды 
кызметкерлерінің өз орнын жеке пайдакүнемдікке 
колданғанымен тікелей жалғастығы бар. Әлеуметтік 
күбылыс ретінде бүның түпкі себептеріне 
социалистік экономиканың тиімсіздігі мен өз 
кызметін жеке табыс табу үшін пайдаланатын 
лауазымды адамдардың азғынуы жатады. Демек, 
когамның әлеуметтік-экономикалык саяси-күкыктык 
негіздерін дүрыс калыптастырмай, өз ісін аткаруда 
шығармашылык дербестік бермей кызметкерге 
рухани-ізгілікті, азаматтық жауапкершілік талап-
тарын коюдың өзі артык. 

Сыбайлас жемкорлыкка карсы күресті жаңа 
деңгейде өрістету макса-тында "Нүр Отан" партиясы 
"Сыбайлас жемкорлыкка он мәрте күйрете соккы 
атты арнайы бағдарлама бойынша бірінші өз 
катарында жеке бас пайда үшін партияга 
өткендерден арылу күресін жүргізе бастады. 
Сонымен бірге бүл күреске халыкты жүмылдыру 
максаты қойылды. Студенттік үйымдардың ЖОО-ғы 
паракорлыкпен күресі кең етек жайып келеді. Бүл 
әлеуметтік кесел әлеуметтік саясаттың объективті 
негіздерін және субъективті жағдайларын кешенді 
түрде шешімін жүзеге асыруды қажет етеді. Ең 
бастысы, тиімді және эділетті әлеуметтік-
экономикалык, саяси баскаруды іске аеыру болып 
табылады. 

Қазіргі когамдардың дамуы жаһандану 
үрдістерімен аныкталады. Барған сайын эконо-
микалык қатынастар дүниежүзілік халыктардың 
өзара тәуелділігін арттырып келеді, өйткені 
ғаламдык бірыңғай экономикалык кеністіктің 
калыптасу үдерісі каркынды жүріп жатыр. Соңғы 
жаһандык қаржы дағдарысы 2007-2008 жылдары 
АҚШдагы ипотекалық дағдарыстан бастау алып, 
бүкіл дүние жүзінің экономикаларын шарпып кетті. 

Сол сиякты мәде-ни жэне саяси катынастардын 
өзара тығыз әрекеттестігі нарыктың теріс жа-ғын 
таратумен бірге, демократиялык, жалпы адамзаттық 
күндылыктардың кеңтаралуына мүмкіндік берді. 
Бірыңғай акпараттық кеңістіктің калыптасуы 
акпараттык экономиканын үстемдігін орнатуға жол 
ашты. 

Қазакстаннын жанару кезеңінде түрған бас 
мақсаты - ол элеуметтік-күкыкты к мемлекеттігін 
ныгайту. сонын негізінде жаңа әлеуметтік эконо-
микалык   жэне   әлеуметтік-саяси катынастары 
калыптастырылады. Ал ол үшін казак халқынын 
дәстүрлі коғамымен сабактастығын калпына келтіру, 
казіргі өркениеттщ талаптарына бейімдеп сэйкес-
тендіру, мемлекеттік тілдің мэртебесін нығайту 
арқылы элеуметтік, үлтаралык шиеленістердің 
оңтайлы шешімдерінің негізін жасау қажет. XXI ғ. 
басында азаматтық қоғамды орныктыру максаттары 
осы бағытта табысты орындалып жатыр. Ашык 
плюралистік коғам жасаудың барлык саяси-
экономикалык іргетасы орнықты. Жаңа сайлау 
жүйесі енгізіліп партиялар мен көп үлттардың 
өкілдерінен Мәжілісті күру мақсаты бірте-бірте іске 
асырылып келеді. 

Өтпелі кезеңде маңыздылығы артатүскен мәселе 
күлыктык, өнегелік катынастардың күндылығына 
теріс караудың күшеюі болып табылады. Нарыктык 
катынастардын енгізілуі әкелген қарама-
кайшылыктар табыска жету үшін теріс әдіс-амалды 
жүмсауды актайтын жалған көзкарас, эсіресе жастар 
арасында кең өріс алды. Капиталистік елдерде 
жекешілдік сананың калыптасуы төрт ғасырдан аса 
уакытты камтийды. Нарыктык катынастар адамның 
акша жинауды, капиталдың корын жасауға 
қүмарлығын коздырып дамытады. Қазіргі батыстың 
өнеркэсіптік өркениетінің дағдарыска үшырауының 
себебі адам өмірінін рухани негізін жойып, оның 
бәрін түтынушылык максаттарға бағындырудан 
туындаған. Материалдык игіліктерді шексіз 
түтынудың зияны барған сайын күшейіп келеді. 
Қаркынды даму табиғатты жойып, адамның 
жүйкесіне ауыр жүк салып тоздырады, баска 
ауруларды аскындырды. Шексіз түтынушылыкты, 
байлыкты қамтамасыз ету үшін омір сүруі жанталаса 
бэсекелесу мен әбігершілікке айналған. К.Лоренц 
мойындағандай, "табиғи кажеттілік емес тек кана... 
бізді жүрек ауруына және өзіне ие бола алмайтын 
ашушандыкка бой үруға әкелетін ырғакпен жүмыс 
істеуге мәжбүр етеді. Осыдан батыс өркениетінің 
жанталаса кимылдайтын эбігершлігінің каншалыкты 
ақылсыздык екені көрініп түр" [3]. 
Батыс капитализм күндылыктарын корғаушылары 
марксизм болжағандай, капиталистік коғам жойыл-
мағанын онын артыкшылығы деп дәлелдегісі келеді. 
Бірак Маркс пен Ленин капитализм байлыкты аз 
адамдардың қолында шоғырландыратынын, ал 
басым көпшілігі кедейленетінін дэлелдеулері жокка 
шығарылған жок. Технологияның даму нәтижесінде 
1920-1950 жылдары "көк жағальГ жүмысшылар "ак 
жағалы" кызметкерлерге айналды,  XX ғ. бойы батыс 
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жүмысшылары өз элеуметтік жағдайын жаксарту 
үшін күресті. Оған социалистік елдердегі оң 
өзгерістер ықпал жасады, Социалистік жэне социал-
демократиялык партиялар билікке келіп элеуметтік 
мемлекеттің негізін жасады. Сондыктан Маркстің 
керсеткен таптык күресі тек кана сэл басылды, бірак 
бейбітшілік сипатта жалғасып жатты. Себебі 
дамыған елдердің бэрінде адамдардың азғана үстем 
табы жеке меншікті иеленіп өз колдарына үлттық 
байлықтың басым бөлігін шоғырландырган. 
Германия, Канада, Швейцария, Австралия, Ұлы 
Британия, АҚШ сияқты елдерде табысы жоғары 20% 
отбасында 38,5-47,4% байлык шоғырланса. 
керісінше табысы төмен 20% отбасыларында 8,2% -
дан (Германия) 4,3%-ға дейін аталған елдерде бұл 
көрсеткіштер төмендей береді. Социал-демократия-
лык негізде кұрылған Швецияда теңсіздіктің 
айырмашы-лығы ең төмен; 34,5% байлыкты 20% 
табысы жоғары отбасылар, ал 9,6%-н 20% төмен 
табыстылар иеленеді [4). Бірак бұл коғамда да 
теңсіздік елеулі екені көрініп тұр. 

Бұның себебін капиталистік құрылыстың 
табиғатымен түсіндіре аламыз. Үстем тап өзінің 
жеке меншіктік мүддесін корғайтын саяси-
экономикалык заңдар мен билікті пайдаланады. 
Бірак дамыған азаматтык коғамның талаптарына сай 
әлеуметтік жағдайларды жаксартуға мэжбүр болады. 
Дегенмен өзінін бастапкы табиғатына сай 
капиталистік канаушылык әртүрлі амалмен жүзеге 
асырылады. Тарихи даму барысында отарланған 
елдер тәуелсіздік алғанда, олардың экономикалык 
тэуелділігін сактап қалды. Барлык дамушы елдер 
арзан шикізат және арзан жүмыс колы ретінде 
тоналып мешеу күйден қүтыла алмады. Бүл елдер 
Батыстың оншакты триллион доллар карыз бүғауына 
қүрсаулап тасталған. Енді кедейшіліктен көзі 
ашылмаған . онтүстіктің арзан жүмыс колы 
Батыстың ауыр қара жүмысын аткаруға жалданады. 
Сол себептен көшікон заңдары келушілерге біршама 
жеңілдік жасайды. Бірак жергілікті халықтың 
жүмыссыздығы осы себептен өсіп келеді. 
Грекиядағы 2008 жылдың 7 желтоксанында 
басталған жаппай тэртіпсіздіктер 1986 жылғы үйсіз-
күйсіз жүрген қазак жастарының көтерілісі сиякты 
элеуметтік-түрмыстык жағдаймен тікелей 
байланысты. Қазіргі Грекияда жастар арасындағы 
жұмыссыздык 25%-ға жеткен. 

Т. Вебленнің пайымы бойынша, акшалы коғам 
дэүірінде шын мэнінде қанаушы коғам ретінде 
тауарлы-акшалы қатынастар аркылы зорлығын 
жүзеге асырады. Өйткені канаушылықтың негізінде 
коғамның өндіретін артык игіліктерін тартып алу 
үшін күрес жүргізіледі. Бүның бәрі, канаушылықпен, 
кылмыстык әрекеттермен астасып жатады. 

Р. Мертон капитализмнің табиғатына тән нэрсе 
алаяктык пен сыбайлас жемкорлық деп көрсеткен. 
Соңғы каржы дагдарысы кезінде ашылып қалган ен 
ірі алаяктыкты жасаған ЫА5РАО электрон 
биржасынын басшысы Б.Медофф. Ол ондаған 
жылдар бойы қаржы пирамидасын жасап 

салымшыларын алдап жүргенін жасыруға колдау 
көрсеткендер қүкық корғау орынның өкілдері 
болған. Ак жағалы кылмыскерлердің алаяктығынан 
немесе банктегі қаржыны үрлаудан коғам көп 
шығын көреді. 1980-ші жылдары салымшылардың 
каржысын күткарудың мемлекеттік бағдарламасына 
600 млрд. долл. салыкты жүмсауға мэжбүр болған 
[5]. Мемлекет каржы жүйесін күткару үшін 780 
млрд. долл. несие бөлді. Енді осының салдарынан 
өндіріс саласы күйрей бастаған-дыктан ең ірі 
аутомобил шығарушы өндіріске 17 млрд. долл. 
көмек бөлінді, сонда да "Дженерал моторс" банкрот 
болды. Осы жағдай бүкіл барлык дамы-ған елдерге 
тарады. Бүл капиталистік жүйенін 1929-1933 жылғы 
дағдарыстан да терең екенін көрсетті. 2008 жылы 
барлық дамыған елдердің каржылай шығыны 50 
трлн. долл. асты. Давос каласында өткен 
экономикалык форумда Вlаkstоnе инвестициялык 
кордың басшысы С.Шварцман жариялағандай, 
дүниежүзілік байлықтың 40% 2008 ж. жойылып 
кетті. Сонда жеке байлыкты асыру үшін 
бәсекелесудің қажеті не? 

Бүның бәрі соқыр бэсекелестіктің зияндығын 
дэлелдейді: алдымен табыска белшесінен батады, ал 
өндірістің артык өнімін реттейтін күрал - мемлекет 
болмағандыктан барлык табысынан акыры 
айырылатын болады. Бүл ірі монополиялардың 
комағайлығы мен ашкарактығынан табысты үлғайту 
үшін той-ымсыздыкпен және нысапсыз шыгындар 
жасауларының салдары. Бүған жол беретін мемлекет, 
себебі, Дж. Гелбрейт пайымдағандай, мемлекет 
барған сайын монополиялардын торына тартьшып, 
билігінің астында калып барады [6]. Нәтижесінде 
табиғи байлық талаң-таражға үшырайды, эколо-
гиялык зардаптар тез тарап барады, артта калған 
елдердін кедейшілігі аркасында халыктың аз . бөлігі 
колайлы өмір сүреді, бүның бэрі қылмысты, 
зорлыкты, жүйке ауыруын т.б дерттерді үлғайтып 
келеді. 

Демек жаһандану жағдайында халыкаралық 
әділетті экономикалык катынастарды қалыптастыру 
қажеттігі туындады. Қазақстанның Президенті 
Н.Назарбаев дағдарыстан шығу кілтін Әлемдік 
валюта жасаумен байланыстырды. Себебі "ескі 
әлемнің валютасы эмитенттің кызмет ресімдері қай 
жағынан да немесе кай түрғыдан да демократиялык 
болып табылмайдьГ. Латын Америка басшылары 
түрмак, Францияның және Германияның басшылары 
АҚШ валю-тасының үстемдігін шектеуге, каражатты 
катал бакылауға, салык төлеуден оффшор 
аймактарда жасыруға шара колдануға шакырды. Ал 
түбегейлі мэселе қоғамньщ экономикалық саясатын 
бүқара көпшілікке кызмет ету амалын табуды кажет 
етеді. 

Сөйтіп либералдык нарық экономикасынын 
келеңсіздіктері терең әлеуметтік кайшылықтарды 
тудыратынын XX ғасырда зерделей келіп, одан 
шығудың жолдарын іздеу талабы түр. А.Смиттің 
нарыктың өзін-өзі реттеуге кабілеттілігін еркін 
сауда дәуірінде гана қолдануға жарамды екені XXI 
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ғасырдың басында айкын көрініс тапты. Ол басқару 
тарапынан экімшілік кедергілер жасалынбаса 
нарыктың "көрінбейтін колы" өзі экономикалык 
дамуды реттейтініне сенім арткан. Көрінбейтін кол 
үсыныс пен сүраным арқылы еңбек өнімділігін, 
эрбір тауардың өзіндік қүнын аныктай алатынын 
жэне өндірушінің осыған сай жүмсаған акыл-ойын, 
жігерін, үйымдастыру кабілетін - бәрін актап 
табысын арттыратынын^біржакты караған. Өйткені 
өмірде ештеңе идеалды түрде болуы мүмкін емес. 
XXI ғасырда бүл теорияға толыктырулар енгізуді 
кажет етті. Себебі көлденең түратын объективті 
және субъективті кедергілер экономиканың 
біркалыпты дамуын бүзуы мүмкін. Сөйтіп 
монополиялык үстемдікке карсы немесе әлеуметтік 
шиеленіске экелетін жүмыссыздык пен 
кедейшіліктін шектен тыс асуына мемлекеттік 
түрғыдан реттейтін саясатты іске асыру қажет. 

Әлеуметтік-күқыктык мемлекет үстем таптың 
озбырлығына, канаушы-лыктын кез келген түріне 
заң негізінде тоскауыл коюға міндетті. Мысалы мо-
нополиялардың жасырын қанаушылығына жол 
ашатын, барлык Еуропа елдерінде жөнсіз еркіндік 
берген көшікон заңдарына 2005-2009 жылдары 
карсылык шерулер өткізді. Австрияда имми-
грацияға тоскауыл коюға шақырған партия екі рет 
парламент сайлауында женіске жетті. Яғни үстем 
тап өкілдері өзі-нің экономикалык мүдделерін 
шешу үшін жалған демократиялык кагиданы 
жамылып, сырттан келіп арзан жүмыс колы 
болатындарға шекараны айкара ашады. Шынайы 
әлеуметтік і^емлекет Жапоңияда жүмыссыздықты 
экономи-каның калыпты даму кезінде 1-2% деңге 
йінде сақтай алды. Жүмыс берушілер заң бойынша 
қысқарткан кызметкерлерді бір жыл бойы айлығын 
сактауга тиісті. Қазакстан Үкіметі 2008 жылдын 
күзінен бастап жүмыссыздыкты жою шараларына 
(кадрды қайта оқыту, ғимараттарды, жолдарды 

жөндеуге) 140 млрд. теңге бөлінді, 400 мың жүмыс 
орны ашылды. 
Сонымен нарык экономикасы дамуының негізгі 
козгаушы тетігін аныктау аркылы азаматтык коғам 
мен күкыктык мемлекетті калыптастырушы мэнді 
жэйттерді аныктауға мүмкіндік береді. Тарихи бірте-
бірте дамудың белгілі кезеңінде нарык катынастары 
азаматтардың экономикалы.қ еркін және тәуелсіз 
элдебір ассоциациясы, жеке түлғалардын өзара тең 
жэне өзінің тіршілік ету жағдайларына жеке 
меншікті иеленген дербес. егемен, еркін одағы 
ретінде азаматтық коғамның калыптасуының іргелі 
негіздерін жасап шыкты. Азаматтык коғамның 
калыптасуы   күкыктык   мемлекеттіліктің дамуын 
аныктайды. Азаматтык коғам мен қүқыктық мемле-
кеттің өзара әрекеттесуі   адамдардың бостандық-
тары мен қүқықтарын орнықтыруға адамзаттың 
материалды және рухани дамуының негізінде 
мүмкіндік алды. Яғни жеке меншікті еркін иеленуге 
алған кұкыктары адамның элеуметтік бостандык-
тарының аясын кеңейтіп, әлеуметтік табиғатын және 
дербес шешімдер кабылдау қабілетіне оңды эсер 
етті. Демек, дамыған азаматтык коғам толыкканды 
нарык катынастарын дамыту және бүкара 
көпшіліктің әлеуметтік мүдделерін орындауға 
бағыттайтын қүкыктык мемлекетті ныгайту аркылы 
адамның іскерлігін, дербестігін, тәуелсіздігін, 
еркіндігін камтамасыз етеді. Бүл жетілген азаматтык 
коғамның негізгі белгісін білдірсе. екінші негізгі 
белгісін дамыған және әралуан топтардан түратын 
коғамның элеуметтік қүрылымы бейнелейді. 
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