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COMPETITIVENESS WITHIN THE GLOBALIZATION CONDITIONS 
AND NATIONAL-CULTURAL DIMENSIONS 

 
Abstract. In the article the problem of competitiveness of national originality and preserving of cultural values 

within the globalization conditions is raised. It is revealed the sources of globalization and character of its spreading 
in the world. It is proved negative influence of economic globalization on original cultural development of national 
communities, as in international management of business national peculiarity of development of agriculture is not 
taking into account. 

Key words: competitiveness, sociocultural factor, tradition, innovation, globalization, enterprise culture, 
values, spiritual modernization, housekeeping, national economy. 

 
 

ƏОЖ 325 
 

А. Т. Əбдіраманова1, Б. М. Сатершинов2 

 
1Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің аға оқытушысы,  

философия ғылымдарының кандидаты, 
2ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану жəне дінтану институты Дінтану бөлімінің меңгерушісі, 

философия ғылымдарының докторы, профессор 
 

ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БƏСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТ  
ЖƏНЕ ОНЫҢ ҰЛТТЫҚ-МƏДЕНИ ҚЫРЛАРЫ  

 
Аннотация. Мақаладажаһандану жағдайындаұлттық төлтумалылықтың бəсекеге қабілеттілігі мен 

мəдени құндылықтарды сақтап қалу мəселесі көтеріледі. Жаһанданудың шығу тектері мен оның бүкіл əлемге 
таралуының сипаты ашылып көрсетіледі. Ұлттық қауымдастықтардың өзіндік мəдени дамуына экономи-
калық жаһанданудың теріс əсері дəлелденеді, өйткені бизнестің халықаралық менеджментінде шаруашылық 
жүргізудің ұлттық ерекшеліктері ескерілмейді.  

Тірек сөздер: бəсекеге қабілет, əлеуметтік-мəдени фактор, дəстүр, жаңашылдық, жаһандану, кəсіпкер-
лік мəдениет, құндылықтар, рухани жаңғыру, шаруашылық жүргізу, ұлттық экономика.  

 
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында мейлінше өзекті мəселені көтерді. Əлемнің 
озық елдерінің қатарына қосылу үшін саяси реформа мен экономикалық жаңғырудың маңыз-
дылығына қоса, «ойлағанымыз орындалу үшін мұның өзі жеткіліксіз» екендігін айта келіп, «...мақ-
сатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Бұл 
саяси жəне экономикалық жаңғыруларды толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне айналады» 
1, деп атап көрсетті.  

Елбасы қазақ халқынның «тағылымы мол тарихы мен ықылым заманнан арқауы үзілмеген 
ұлттық салт-дəстүрлерін алдағы өркендеудің берік діңі ете отырып, əрбір қадамын нық басуын, 
болашаққа сеніммен бет алуын қалаймын» 1 дей келе, тұтас қоғамның жəне əрбір қазақстан-
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дықтың санасын жаңғыртудың бірбағыты ретінде «бəсекелік қабілетті» алдымен атап өтті. «Қазіргі 
таңда жеке адам ғана емес, тұтас халықтың өзі бəсекелік қабілетін арттырса ғана табысқа жетуге 
мүмкіндік алады. Бəсекелік қабілет дегеніміз – ұлттың аймақтық немесе жаһандық нарықта бағасы, 
я болмаса сапасы жөнінен өзгелерден ұтымды дүние ұсына алуы. Бұл материалдық өнім ғана емес, 
сонымен бірге, білім, қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы еңбек ресурстары болуы мүмкін. 
Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының бəсекелік қабі-
летімен айқындалады. Сондықтан, əрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты 
қасиеттерге ие болуы керек» 1. Ұлттық сана мен бірегейлікті, ұлттық мəдениет пен кодты сақ-
таудың маңыздылығын алға тартты.  

Бұл тұста, Елбасының рухани тəуелсіздік пен дəстүр сабақтастығын сақтай отырып, 
өркениеттік мұраттарға жетуді меңзеп отыр. Бізге ұлтты ұйыстыратындай рухани жаңғыру қажет, 
ал ол болса демократиялық жəне күшті Мемлекетпен, əділ əрі гүлденуші Қоғаммен, сондай-ақ 
еркін əрі құрметтелетін Тұлғамен сипатталады. «Бəсекеге қабілетті алдыңғы қатарлы отыз елдің 
қатарына ену», «зияткерлік ұлт қалыптастыру», «индустриалдық-инновациялық даму» тəрізді 
ұрандар ұлттық-мəдени бітім-болмысты сақтағанда ғана мүмкін болады. Бұл идеялар біржақты 
технологиялық мақсатта болмай, жаһандану мен жаңару жағдайында оның терең рухани мазмұны 
да болуы қажет.  

Бүгінгі жағдайда, желігу мен еліктеудің салдарынан батыстану мен жаhандануды бастан 
өткізгеннен кейін, қазіргі қаржылық-экономикалық дағдарыстың бір түбірі атлантизмнің рухани 
тоқырауында жатқанын ескере отырып, бойымызға табиғи тəн ұлттық жаратылысымызға, дəстүрлі 
тарихи-рухани тамырымызға оралуымыз қажет. Бəсекеге қабілетті болу үшін өзіңнің басқалардан 
айырмашылығыңды білдіретін өздік ұлттық «МЕНіңе» ден қою керек, яғни қазіргі жағдайда 
алдымен қазақ болуың керек. Бұл зияткерлік ұлт қалыптастырудың, алдыңғы қатарлы отыз елдің 
қатарына қосылудың, ең бастысы жаhанданудың жойқын ықпалынан аман қалып, мəдени 
төлтумалық пен рухани дербестікті сақтап қалудың кепілі. Президент Н. Назарбаев айтқан рухани 
жаңғыруды жүзеге асыру үшін тамырынан ажырай бастаған дəстүрлі дүниетанымды тірілту қажет.  

«Қанағат қарын тойғызады» дейтін қанағатшыл халқымыздың дəстүрлі дүниетанымындағы 
үнемділік түсінігінің соңғы уақыттарда тойқұмарлыққа, ысырап пен бей-берекетсіз төгіп-шашуға 
орын беріп жатқанын аңғаруға болады. Үнемділікті сараңдықпен, ысырапты жомарттықпен 
шатастыруға болмайды. Ысырап адамды ашкөздікке душар етеді. Ашкөздік алдымен қанағат-
сыздыққа əкелсе, ал қанағатсыздық адамның еңбекке деген ынтасын жояды, жалқаулыққа итер-
мелейді, орынды да адал пайданы тастап, орынсыз оңай олжа іздетеді. Өсімқор банктерден жаппай 
несие алып, қарызға бату құбылысының белең алуынан-ақ ашкөздіктің зиянға ұшырау мен сəт-
сіздіктің себебі екендігін бағамдауға болады. Үнемді пайдаланбаудың салдарынан тұтынушылар 
артады, ал өндірушілер азаяды. Жұрттың бəрі үкіметтің аузына қарайтын болады. Осылайша, 
əлеуметтік тұрмыстың тірегі болып табылатын өнеркə-сіп, сауда, ауыл шаруашылығы салалары 
тоқырап қалады. Тұтынушы қоғам-ды тойым білмейтін үлкен асқазанмен салыстыруға болады. 
Жер жаһандағы ашаршылық пен екі дүниежүзілік империалистік соғыстардың да бір себебі – 
тойымсыздық. Ал үнемділік болса, берекеттің бірден-бір көзі, үнемшіл адам тұрмыстың тауқыметі 
мен күн-көрістің машақатын көп шекпейді. Ислам дінінің де, протестанттық пуританизмнің де 
артық ысырапқа қарсы шығып, үнемділік пен қапайымдылықты уағыздайтыны белгілі.  

Біздің неше ғасырдан бергі дəстүрлі салт-санамыз ислами құндылықтармен астасып кеткен, 
енді одан несіне жерінеміз, қайта əркімді даралайтын осы өздігімізге қайтып келген дұрыс емес 
пе?! Оның үстіне, біздің төл мəдениетімізге мүлдем жат нарықтық қатынастарға негізделген құн-
дылықтар мен пайдакүнемдік философия халқымыздың мінез-құлқына, адамшылыққа құрылған 
əлеуметтік қарым-қатынасымызға кері əсерін тигізіп отыр. Ақша тапқан, мал тапқан да жақсы ғой, 
бірақ осы қандай жолмен табылғаны белгісіз табысты жөнімен жұмсамай, жаңағы айтылғандай, 
бос желікке, ойын-сауыққа жəне арзан құндылықтарға жұмсап, желге ұшырып жіберу үрдісі белең 
алуда. Ал мұсылманшылықтан шамалы да болса хабары бар адам ысырап жасаудың, мағынасы 
жоқ сөз айтып, мəні жоқ іс істеудің, бос пайдасыз нəрсемен айналысудың немесе құр босқа жату-
дың терістеліп, керісінше, құдайдың разылығы үшін өзіңе ғана емес, өзгелерге де үнемі пайда 
əкелетіндей əрекет үстінде жүруі керектігін жақсы біледі.  
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Бəсекеге қабілеттің маңызды сипаттамасының бірі оның ұлттық нақышымен түсіндірілсе, ал 
оның келешегі бəріміз куə болып отырған жаһандану үдерісімен байланыстырылады. Ал жаһан-
данудың қазақстандық қоғам сияқты посткеңестік елдерге жағымды да, жағымсыз да əсері болуы 
мүмкін.  

Ұлттық бəсекеге қабiлеттiлiкке қатысында жаһандану үдерісiнiң бiрқатар аспектiлерi бар. 
Олардың негiзгiлерiне тоқталайық.  

1. Экономикалық аспект. Бұл ең алдымен тауарлар мен капиталдар рыногын ұлттық мем-
лекеттердiң тарапынан либералдандыруынан (ырқына жiберiлуiнен), халықаралық капиталдың iрi 
трансұлттық компаниялар мен қаржылық топтардың қолына шоғырлануынан байқалады. 

2. Саяси-құқықтық аспект. Бұл мемлекеттiк шекаралардың жойылуынан, саяси блоктар 
қарама-қарсылығының бəсеңдеуiнен, халықаралық байланыстардың идеологиясыздандыруынан, 
iшкi жəне сыртқы экономикалық процестердегi мемлекеттiң ролi мен ықпалын əлсiрететiн халық-
аралық құқықтық актiлер мен келiсiмдердi қабылаудан көрiнедi. 

3. Ғылыми-техникалық аспект техноглобализм феноменiмен, жекелеген елдерде пайда болған 
жаңашылдықтар мен жаңа технологиялардың техникалық бiлiмдердiң бiртұтас комплексiне қосы-
луынан, Интернеттiң қалыптасуы мен телекоммуникация саласындағы төңкерiстердiң нəтижесi 
ретiндегi байланыс, транспорт пен өндiрiстегi «технологиялық макро жүйелердiң» пайда болуынан 
аңғарылады. 

4. Этно-демографиялық аспекттiң айқын белгiсi өнеркəсiптi дамыған елдер тұрғындарының 
қартаюы, ал дамушы елдердiң үздiксiз өсiмi негiзiнде планета тұрғындарының саны артуы аясында 
өтiп жатқан миграциялық процестердiң нəтижесiнде этностардың араласуы немесе этникалық 
диффузия болып табылады. 

5. Экологиялық аспект – планета тұрғындарының өмiрқамы үшiн принципиалды маңызды-
лыққа ие жаһандық экологиялық мəселелердiң шиеленiсуi. 

6. Əлеуметтiк-мəдени аспект ұлттық, салт-дəстүрлер мен əдет-ғұрыптардың рөлiнiң əлсi-
реуiнен, индивидтiң рөлi күшейiп, социумның рөлi төмендеуiнен, адамдардың саяси жəне əлеу-
меттiк көзқарастарының, өмiрлiк құндылықтар шкаласының, əлеуметтiк-мəдени стереотиптердiң 
жақындасуымен сипатталатын рухани-этикалық конвергенциядан байқалады. 

Мұның үстiне, экономикалық өрiстiң өзiнде мұнан 15-20 жылғы болмысымен салыстыруға 
келмейтiн əлемдiк экономиканың түбегейлi жаңа құрылымын қалыптастыратын құбылыстар орын 
алуда. Бұл құбылыстарға мынаны жатқызуға болады: 

- қаржылық жаһандастыру жəне жаһандық трансұлттық корпорациялардың қалыптасуы, 
капиталдың өндiрiстен үстемдiгiнiң жəне қаржылық спекуляцияның өсе түсуi; 

- əлемдiк сауданың үдемелiлiгi жəне сонымен қатар əлемдiк экономиканың аймақтануы, 
шаруашылық үрдiстердiң жаһандық конвергенцияға ұшырау тенденциялары; 

- ақпараттық ағымдардың көп есе өсуi жəне олардың алуан түрлiлiгi, ақпараттық ашықтығы; 
- жаһандық олигополиялар ықпалының кеңеюi жəне трансұлттық кəсiпкерлiктiң өсуi; 
- саяси, экономикалық, əскери қуаттылық орталықтарының қайта құрылуы, трансұлттық эко-

номикалық дипломатияның құрылуы жəне ұлттан тыс мемлекеттiк билiктiң жақандануы. 
Бұл үдерістердiң ауқымдылығы мен алуан түрлiлiгi жаһандануға арналған əдебиеттерде 

жеткiлiктi түрде сипатталған. Бүгiнгi күнi осы əр алуандылықты бiр жүйеге салып, құрылымға кел-
тiру қажет. Онсыз қойнауында ғаламдық процестер жүрiп жатқан дүниежүзiлiк шаруашылықтың 
қазiргi көрiнiсiн елестету мүмкiн емес. 

Жаһанданудың ұлттық модернизациялауға ықпалы қандай Ол ұлттық əлеуметтiк-мəдени 
құндылықтарға қауiп төндiрмей ме Осы қырынан ала отырып жаһандануға тағы да мынадай 
анықтама беруге болады.  

Жаһандану – бұл өте жаңа ақпараттық жəне қаржылық технологияларды, сондай-ақ ха-
лықаралық өндiрiстiк, саяси-құқықтық жəне ұйымдыстырушылық-экономикалық əрекеттiң жаңа 
формаларын пайдалана отырып, бəсекелестердiң ұлттық əлеуметтiк-мəдени стереотиптерiне 
қысым жасау арқылы экономикалық əрекеттi ұлттан тыс қоюдың жаңа формаларына негiзделген 
бəсекелестiк артықшылықтарды қалыптастыру үдерісi. АҚШ тəрізді алпауыт ел өзінің ұйым-
дастырушылық-технологиялық, валюталық-қаржылық саясатымен əлемді долларландырып алды. 
Бiр жағынан, долларды қабылдап алған елдер үшiн оның формальды территориясы мен онда 
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орналасқан ресуртстар егемендi мемлекеттiң дəстүрлi ахуалында берiлетiндей бəсекелестiкке 
қабілеттілік мағынасынан өзгередi. Екiншi жағынан, өзге елдердiң территориясын осылайша 
жартылай формальды жаулап алу жолымен АҚШ-ң экономикалық ықпал ету аймағының кеңейуi 
олардың ресурсын белсендi түрде пайдалануға мүмкiндiк берiп, сонымен бiрге өздерiнiң ұлттық 
бəсекелестiкке қабiлеттiлiгiн арттырады. 

Ықпал етудің мəнді факторларының бірі – əлеуметтiк-мəдени факторлар маңызы жағынан 
алдыңғы екi ықпалдан – ұйымдастырушылық-технологиялық жəне валюталық-қаржылық əсерден 
еш кем емес, керiсiнше анағұрлым маңызды, өйткенi ол кез-келген елдiң өмiрлiк маңызы бар əлеу-
меттiк қырларын қамтиды. 

Шаруашылық өмiрдiң интернационализациялануы барысында евроамери-кандық типтегi 
дамыған (өнеркəсiптi) елдердiң əлеуметтiк-мəдени базасына негiзделген шаруашылық жүргiзу 
үлгiсiнiң таралуы орын алады 2. Осы қырынан алғанда ғаламдастыруды əлемдiк шаруашылық 
«байланыстардың жаңа формасы ретiнде қарастырып, оны «өмiр тəртiбiнiң экспорты» деп атауға 
болады. «Бұны күн өткен сайын үдей түскен өмiр тəртiбiнiң халықаралық қозғалысын қалыптасқан 
халықаралық қатынастардың жаңа қыры ретiнде, оның дербес бiр формасы» ретiнде қарастыруға 
болады 3, 27-б.. 

Осы мəселеге қатысты белгiлi американдық идеолог З. Бжезинский былайша дəлiрек айтады: 
«Мəдени үстемдiк американдық ғаламдық қуаттың жеткiлiксiз бағаланған жағы болып отыр. 
Өйткенi дамудың американдық жолына елiктеу бiрте-бiрте бүкiл əлемдi қамтитындықтан, бұл 
жанама түрде болсын, консенсуалды американдық гегемонияның орнатылуына қолайлы жағдай 
туғызды. Американдық үстемдiк, осылайша, шетелдерде американдық жүйенiң көптеген белгiлерi 
тек көшiрiлiп қана қоймай, қайта өндiрiлетiн де жаңа халықаралық тəртiптi туғызды» 4, 59-б..  

Стратегиялық ойдың белгiлi американдық маманының айтып отырған «американдық геге-
мониясы» бұл жерде американдық əлеуметтiк-мəдени жүйенiң бүкiл əлемдегi тек шаруашылық 
ұйымдар формаларының əралуандылығын ғана емес, жалпы əлеуметтiк–мəдени əр алуандылықты 
да бəсекелестiк тұрғыда басып-жаншуға ұмтылысын бiлдiредi. Бұл айғақты көпшiлiк жақсы 
түсiнедi жəне сондықтан да əлемнiң əр түпкiрiнен жаһанданудың қарсыластары табылып жатады. 
Мұндай қысым, əрине, үстемдiк пен билiктiң мүлдем жаңа түрiн тудырады. Мұнда ешқандай нақты 
консенсусқа орын жоқ, керiсiнше, оның мəнiн күн көрiс көзiнен айрылу қорқынышы құрайды. 
Əдетте, «сүйкімсіз билiккеүреймен ғана қызмет етедi». 

Осылайша ұйымдастырылған жаһандану процесi əлемнiң барлық елдерiнде бəсекелестiк 
артықшылықтардың iргетасын қалайтын ұлттық экономикалық жүйелердiң негiзiне ғана емес, 
жалпы əлемдiк экономиканың өзiне де стратегиялық соққы бередi. Ол төмендегiдей үш негiзгi 
жағдайлармен байланысты. 

Бiрiншiден, өзiнiң шаруашылық жүргiзу стереотипiн ашық жəне жасырын таңа отырып, 
жаһандастырушылар бəсекелестiк артықшылықтар қалыптастырудың ұлттық негiздерiн бұзады, 
өйткенi оны қабылдаушы жақ (ұлттық экономика) осы стереотиптердi көшiре отырып, үнемi оған 
жат нəрсе ретiнде бейiмделуге мəжбүр жəне сондықтан да бəсекелестiк қабiлеті төмен болады. 
Демек, ұлттық экономика тұрақты түрде стратегиялық артта қалуға көндiгедi. 

Мұның айқын көрiнiсiн 1990-жылдары əлемдiк социалистiк жүйенiң күйреуi нəтижесiнде 
тəуелсiздiкке ие болған кейiнгi кеңестiк елдердiң тəжiрибесiнен байқауға болады. Олар өздерiнiң 
тарихи жəне əлеуметтiк–мəдени ерекшелiктерiне анағұрлым толық жауап беретiн шаруашылық 
əрекетiнiң жеке арнайы формаларын табудың орнына жоспарлы экономикадан жинақталған орасан 
зор тəжiрибенi ысырып тастап, шаруашылық үрдiсiнiң нарықтық формаларын жөн-жосықсыз 
тiкелей көшiру жолына түстi. Осы əрекетiмен олар «көшбасшынының соңынан мəңгi қуалаушы 
бəсекелес» ретінде жаһандану үдерісіне жаңа серпiн бердi. Шаруашылық жүргiзудiң нарықтық 
формаларын қалыптастыруға Батыс елдерiнде жүздеген жылдар кетсе, оған тез бейiмделе 
алмағандықтан, бұл елдердiң қоғамдық өмiрiнде қылмыс пен дағдарыс белең алды. 

Екiншiден, дамыған елдер либералды құндылықтарға негiзделген ғаламдастыру процесiнiң 
жетекшiлерi рөлiне үмiттене отырып, шындығына келгенде екiжақты үлгiлер саясатын жүргiзiп 
отыр. Өздерiнiң ұлттық экономикалық мүдделерiн əртүрлi антидемпингiлiк сылтаулармен бүркеме-
леп жасырын түрде немесе өздерi қабылдаған мiндеттердi бұза отырып ашық түрде өздерiнiң эко-
номикалық жəне саяси қуатына сүйенiп, ашық протекционистiк сипаттағы шараларды жүргiзедi. 
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Үшiншiден, əртүрлi елдерге өздерiнiң экономикалық жəне əлеуметтiк-мəдени жүрiс-тұрыс 
стереотиптерiн таңа отырып, жаһандастырушылар əлемдiк экономикадағы бəсекелестiк мiндет-
терiн шешудiң жаңа, анағұрлым тиiмдi комбинацияларын қалыптастырудың негiзiн жояды. Өйт-
кенi шаруашылық үрдiсi мен өмiрқамының формаларының алуан түрлiлiгi ғана олардың əртүрлi 
комбинацияларынан синергетикалық тиiмдiлiк алудың алғышарттарын қалыптастырады. Шаруа-
шылық процестерiн ұйымдастыруға қоса бiр типтегi əлеуметтiк-мəдени формаларды да таңа оты-
рып, ғаламдастырушылар əлемдi қоғамдық, оның iшiнде экономикалық өмiрдiң жаңа анағұрлым 
тиiмдi формаларын қалыптастырудың алуан түрлi мəдени негiзiнен айырады, оны əбден тозығы 
жеткен жəне оның үстiне экологиялық, əлеуметтiк, этномəдени тұрғыдан алғанда қауiптi əлеу-
меттiк жүрiс-тұрыс стереотиптерiн бiржақты көшiруге мəжбүрлейдi. 

Жаһанданудың «көзге көрiнбейтiн осындай құдiреттiлiгi» жағдайында отандық экономиканы 
қалай тығырықтан шығаруға болады 

Бүгiнде жалпы əлемнiң, сондай-ақ əлемдiк процесiнiң барысы бəсекелестiк күрестегi ең басты 
артықшылық дұрыс экономиканың тарихи стратегияны таңдап алумен байланысты екендiгiн 
дəлелдеп отыр. Кез-келген ел үшiн – бұл ең маңызды мiндет, өйткенi ол бəсекелестерге қалай 
қарсы тұру емес, ең алдымен не үшiн қарсы тұру керек екендiгiн анықтап алумен сипатталатын 
өмiрлiк маңызы бар мəселенi шешедi. Елдiң жаһандық бəсекелестiк күресте ненi қалайтынына 
оның жолдары мен құралдарын таңдауда қолданылған тəсiлдердiң тиiмдiлiгi де тəуелдi болады. 

Ең алдымен əлеуметтiк-мəдени сипаттағы мəселелер шешiледi, социумның (əлеуметтiң) 
өмiрiнiң тек материалдық негiзiн ғана емес, оның рухани жəне мəдени-тарихи өзегiн құратын 
өмiрқамының жүйесi анықталады. Өзiнiң ұлттық қайта өндiрiстiк базасына ие кез-келген халық-
тың, ұлттың, мемлекеттiң ерекшелiгi мен қайталанбас өзгешелiгi дəл осы өзекте сақталады.  

Қазiргi уақытта бұл өндiрiстiк база тек материалды, экономикалық потенциалды ғана емес, 
онан терең нəрселердi де қамтиды. Бұл тұңғиық тереңдiк елдiң негiзгi халқының шаруашылық 
жүргiзу типiн қалыптастыратыны ерекше əлеуметтiк-мəдени кiлтипанмен анықталады жəне 
осының арқасында ел өзiнiң шаруашылық əрекетiнен барынша жоғары тиiмдiлiкке қол жеткiзедi.  

Қалыптасқан шаруашылық өмiрдiң нормаларын өзгертудiң өзi қашанда өте шиеленiстi күрделi 
iс жəне əлеуметтiк тұрғыда қауiптi болып табылады. Кезiнде Макиавелли дəл айтып кеткендей, 
«ескi тəртiптердi жаңасымен ауыстырғаннан асқан табысы күмəндi, жүргiзуi қауiптi, құрылымы 
қиын iс жоқ». Ал ұлттық жəне мəдени-тарихи ерекшелiктердi ескермей, шаруашылық жүйе 
үлгiлерiн жөн-жосықсыз ойланбастан көшiрiп алу тəжiрибесi мұнан да қауiптi болса керек. Мұның 
көрiнiсiн алысқа бармай-ақ, өзiмiздiң кешегi өткенiмiзден аңғаруға болады. 

Шын мəнiнде, қазiргi либерализм адамзат өмiрiнiң барлық саласында үстемдiк беретiн, 
əулиелiк санатқа дейiн көтерiлген ақшаның абсолюттiк құдiретiн насихаттағанымен, өзiнiң атына 
сай келмейтiндей нақты еркiндiктiң келемежi ғана болып табылады. Ақшаның үстемдiгi, дəлiрек 
айтқанда олардың иелерiнiң үстемдiгi еркiндiктi таптауда тоталитаризмнен асып түспесе, кем 
түспейдi. Бұл əлемдегi кез-келген мақсатына жету жолында өз байлығын үнемi ұлайта берудi құрал 
ретiнде пайдаланатын, табиғатты, қоғамды жəне адамның өзiн жоюға бағытталған ақша үстем-
дiгiнiң осы тiлсiз доктринасы, либералдық идеологияға қарсы ұлттық дəстүрдiң аясына да, тарихи 
жағдайларға да сай келетiн стратегиялық тұрғыда дұрыс таңдалған ерiк қажет.  

Тұрпайы либерализмнiң осындай əлеуметтiк шизофрениясынан, оның идеологиялық догмат-
тарынан бас тартып жəне өмiрқамының үйреншiктi тұрақты формаларына сүйену арқылы ғана 
əлемдiк рыноктағы əлеуметтiк-мəдени əр алуан ұлттар мен елдермен бiрлесе жəне адал, таза бəсе-
келесуге мүмкiндiк беретiн ұлттық экономиканың берiк құрылымын қалыптастыруға болады. 
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КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

И ЕЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация. В статье поднимается проблема конкурентоспособности национальной самобытности и 
сохранения культурных ценностей в условиях глобализации. Раскрываются истоки глобализации и характер 
ее распространения во всем мире. Доказывается отрицательное влияние экономической глобализации на 
самобытное культурное развитие национальных сообществ, так как в международном менеджменте бизнеса 
не учитывается национальная особенность ведения хозяйств. 
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