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ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ МҰНАЙДАН ТЫС СЕКТОРЫН-
ДАҒЫ СОҢҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР 
Өткен жылы Қазақстанның экономика-
лық құрылымында елеулі өзгерістер бай-
қалды. Мұнай бағасының төмен болуына 
байланысты, шикі мұнай экспортынан 
түскен қаржылай түсім 22,3 млрд. дол-
ларға дейін төмендеді. 2015 жылы түскен 
табыстан (31,1 млрд. доллар) төмен бол-
ған бұл көрсеткіш, 2011 жылғы 62,3 мл-
рд. доллардан үш есе төмен болды. 2015 
жылы мұнай секторының қызмет көрсету 
секторын қоспағанда тауарлар өндірісін-
дегі үлесі 35,6% болып, 2016 жылы 35,-
9%-дан асқанына қарамастан, өткен жы-
лы мұнай секторының Қазақстан экспор-
тындағы үлесі орта есеппен 75%-80%-
дан 60%-ға дейін төмендегенін атап өт-
кен жөн. Сондықтан, мұнай секторының 
экспорттағы үлесінің азаюы жəне соңғы 
5-6 жыл бойы жалғасып келе жатқан бю-
джет тапшылығы (8%-11%), сондай-ақ 
мұнай бағасының болашағына қатысты 
белгісіздік алдағы уақытта экономикал-
ық өсу мүмкіндігі бойынша алаңдаушы-
лық туғызуда. Демек, мұнайдан тыс сек-
тордың дамытылуы мен осы сектордың 
экспорттағы үлесінің арттырылуы Қазақ-
стан экономикасы үшін өте маңызды бо-
лып табылады. 
Негізінде статистика комитетінің соңғы 
деректері бұл бағытта белгілі бір ілгері-
леудің болғанын көрсетеді. Мұнайдан 
тыс экспорттық түсімдердің абсолютті 
шамада салыстырмалы үлесі 2015 жылы 
14,8 млрд. доллардан 2016 жылы 396 мл-
н. долларға азайып, 14,4 млрд. долларға 
дейін төмендеуіне қарамастан 2016 жы-
лы бұл түсімдердің жалпы экспорт көле-
міндегі үлесі 35%-дан 39%-ға дейін өсті. 
2016 жылы Қазақстанда нақты экономи-
калық өсім 2008 жылғы жаһандық дағда-
рыстан бері ең төменгі деңгейге (1%) же-
тті. Алайда, жалпы экономикалық баяу-
лауға қарамастан, мұнайдан тыс сектор 
əрі экспорт, əрі өндіріс тұрғысынан өсті. 
Мысалы, 2016 жылы ел экономикасының 
мұнайдан тыс секторындағы өсімі 1,2%-
дан кем болмады. Мұнайдан тыс салалар-
дағы көптеген секторларда оң үрдістер 
сақталса, кейбір секторлар айтарлықтай 
жоғары өсу қарқынына жетті. Атап айт-
қанда, өткен жылы құрылыс секторында 
7,9%-дық, ал ауыл шаруашылығында 5,-
5%-дық өсу байқалды. Ең бастысы, 2016 
жылы өндіріс секторы 0,7%-дық өсімді 
сақтап қалды. 2016 жылы 2015 жылмен 
салыстырғанда азық-түлік өндірісі (3,9-

%), қағаз өнеркəсібі (3,8%) жəне фарма-
цевтика (2,5%) сияқты маңызды өндіріс-
тік кіші секторларда айтарлықтай өсу бо-
лды. 2016 жылы машина өндірісінде 15-
%-дық төмендеу болғанына қарамастан, 
машина экспорты 9,1%-ға, ал тоқыма эк-
спорты 14,5%-ға өсті. 
Мұнайдан тыс сектордың негізгі тіректе-
рінің бірі ауыл шаруашылығы болып та-
былады. Осыған байланысты Қазақстан 
аграрлық секторды дамыту үшін үлкен 
жоспарлар құрды. Бұл жоспарлар елеулі 
құрылымдық өзгерістерді білдіреді. Көп-
теген жылдар бойы, тіпті соңғы уақытқа 
дейін Қазақстанда ауыл шаруашылығы 
секторы бидай өсіруге жоғары маманда-
нған болатын. Дүниежүзілік бидай экс-
портының 3%-3,5%-дық үлесіне ие бол-
ған Қазақстан əлемнің ең ірі он бидай эк-
спорттаушысы арасында орын алуда. Ал-
айда, ауыл шаруашылығы секторында 
əртараптандыруды қажет ететін бірнеше 
себеп бар. Біріншіден, ауыл шаруашылы-
ғы тауарларының экспорты мұнай-газ 
өнеркəсібі жəне металл кендері өндірісі-
нен кейін экспорттан табыс əкелетін үш-
інші ірі сектор болып табылғандықтан 
экономика үшін стратегиялық маңызға 
ие. Демек, аграрлық сектор неғұрлым əр-
тараптандырылатын болса, соғұрлым эк-
ономиканың сыртқы күйзелістерге осал-
дық дəрежесі азаятын болады. Екінші-
ден, соңғы 2-3 жыл ішінде бидай бағасы 
біртіндеп төмендеуде жəне осы себептен 
бидай өндіруге экономикалық ынталан-
дыру азайды. Үшіншіден, тасымалдау 
тұрғысынан Қазақстан үшін қолжетімді 
болып табылатын Таяу Шығыс, Оңтүстік 
жəне Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде 
бидайдан гөрі басқа дақылдарға сұраныс 
артып келе жатыр. Бірнеше жыл бұрын 
Солтүстік Қазақстанда жасымық жəне 
ноқат сияқты жаңа дақылдарды өсіру қо-
лға алынып, табысты аяқталды. Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің болжам-
дарына сəйкес, Қазақстанның ауыл шар-
уашылығы тауарларының экспорты 2020 
жылға қарай 40%-ға өседі. Егер жасымық 
өндірісі 200 мың гектарлық ауданда көз-
делген көлемге жетсе, Қазақстан Канада, 
Үндістан, Түркия жəне Австралиядан ке-
йін жасымықтың бесінші ірі экспорттау-
шысына айналады. 
Жоғарыда айтылып өткендей, 2016 жы-
лы өндіріс секторында оң өсім сақталды. 

Өндіріс дамуының негізгі көрсеткіштері-
нің бірі еңбек өнімділігі деңгейі болып 
табылады. Осыған байланысты, 2016 жы-
лы өндіріс секторындағы еңбек өнімділі-
гінің 18%-ға артуы маңызды алға басу қа-
дамы болды. Өндірістік секторды дамы-
ту жөніндегі жоспарлар Қазақстан Респу-
бликасын индустриялық-инновациялық 
дамытудың 2015-2019 жылдарға арнал-
ған мемлекеттік бағдарламасы аясында 
жалғасатын болады. Бұл жоспарлар негі-
зінен Қытайдан келетін тікелей шетелдік 
инвестициялар арқылы жүзеге асырыла-
тын болады. 
Ұлттық экономика министрлігінің ең со-
ңғы болжамдарына сəйкес, 2017 жылы 
Қазақстанда нақты экономикалық өсім 
2%-2,5% ауқымында болады. Ал мұнай-
дан тыс секторда кемінде 3%-дық өсім 
болады деп күтілуде. Əсіресе, ауыл ша-
руашылығы секторы 2,5%-ға, ал құры-
лыс секторы 2,6%-ға өседі деп күтілуде. 
Өндіріс секторында оң өсім болады деген 
болжамдар жасалуда. Мысалы, тамақ өн-
еркəсібі 3,2%-ға, ал машина өндірісі 13-
%-ға өседі деп күтілуде. Бұл болжамдар 
Қазақстан экономикасының мұнайдан 
тыс секторындағы өсу 2021 жылға қарай 
4%-ға жетеді деген «Халықаралық ва-
люта қорының» (ХВҚ) ресми болжамда-
рымен де сəйкес келеді. 
Қорытындылай келе, 2014 жылдың соң-
ынан бері мұнай бағасының төмен бо-
луына байланысты жалпы кері экономи-
калық үрдіске қарамастан, Қазақстан эк-
ономикасының мұнайдан тыс секторын-
да оң нақты өсім байқалды деп айтуға бо-
лады. Экономиканың мұнай-газ өнеркə-
сібі мен мұнайдан тыс секторының көр-
сеткіштері салыстырылған кезде, екінші-
сінің жағдайы жақсырақ екендігіне кү-
мəн жоқ. Сонымен қатар, Қазақстан Рес-
публикасы Президентінің Қазақстан хал-
қына соңғы Жолдауында 2025 жылға де-
йін қол жеткізілуі тиісті негізгі міндет-
тердің бірі, мұнайдан тыс экспортты екі 
есе арттыру деп белгіленді. Сондықтан, 
экономиканың мұнайдан тыс секторын 
дамыту үшін алдағы уақытта жүргізіле-
тін саясат аграрлық жəне өндіріс сектор-
ларында өсу жəне əртараптандыру арқы-
лы жүзеге асырылады жəне мұны іске 
асырғанда жоғары қосылған құн тауарла-
рының өндірісіне басымдық беретін «жа-
ңғырту» ұғымына назар аударылатынды-
ғы стратегиялық түрде жоспарланды
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Meiramgul Issayeva 

x Түрікменстан Президенті Гурбангу-
лы Бердімұхамедов елдің əскери жə-
не құқық қорғау органдарының бас-
шыларын тағайындады. Яйлым Бер-
дыев Қорғаныс министрі жəне Түрік-
менстанның Мемлекеттік қауіпсіздік 
кеңесінің хатшысы болып тағайын-
далды. Сонымен қатар, Бегенч Гун-
догдыев Мемлекеттік шекара қыз-
меті басшысы, Исгендер Муликов 
Ішкі істер министрі, ал Доврангелди 
Байрамов Ұлттық қауіпсіздік минис-
трі болып тағайындалды. Сондай-ақ, 
Президент Мамметхан Чакыевты 
Мемлекеттік кеден қызметінің төра-
ғасы, Мейлис Нобатовты Мемлекет-
тік көші-қон қызметі төрағасы ре-
тінде, ал Бегмырат Мухаммедовты 
Əділет министрі ретінде тағайын-
дады. 

x Орталық Азияға үштік сапары аяс-
ында Ресей президенті Владимир Пу-
тин өзінің қазақстандық əріптесі 
Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. 
Алматы қаласында өткен кездесу ба-
рысында тараптар Сирия қақтығы-
сына шешім табу мақсатында жасал-
ған Астанадағы соңғы келіссөздер-
мен қатар, екіжақты ынтымақтастық-
тың қазіргі жағдайы мен болашақ 
перспективаларын, сондай-ақ өзекті 
халықаралық мəселелерді талқыла-
ды.  Қазақстаннан кейін Владимир 
Путин Тəжікстан мен Қырғызстанға 
ресми сапармен барады. 

x Екіжақты ынтымақтастық жөніндегі 
Өзбекстан-Қазақстан Үкіметаралық 
комиссия отырысына қатысу үшін 
Ташкентке ресми сапары барысында 
Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің бірінші орынбасары 
Асқар Мамин жəне Өзбекстан Прези-
денті Шавкат Мирзиеев əсіресе сау-
да, технология жəне көлік-коммуни-
кация салаларында кейбір жобалар-
ды ілгерілету арқылы екі ел арасын-
дағы экономикалық ынтымақтасты-
қты кеңейту мəселелерін талқылады. 

x Венада өткен Еуропадағы қауіпсіздік 
жəне ынтымақтастық ұйымының 
Парламенттік Ассамблеясының (ЕҚ-
ЫҰ ПА) қысқы отырыстары аясында 
Ресей жəне АҚШ делегациялары екі 
ел арасындағы қауіпсіздік ынтымақ-
тастығы тұғырнамасын құруға ба-
ғытталған бірлескен лаңкестікке қар-
сы жұмыс тобын құру мəселесін тал-
қылады. 

x Түркия Президенті ресми өкілі Ибра-
гим Калын наурыз айында өтетін Жо-

ғары деңгейдегі Ресей-Түркия ынты-
мақтастығы кеңесінің отырысында 
Ресейден озық С-400 зенитті зымы-
ран жүйелерін сатып алу жөнінде ке-
здесу ниеті туралы хабарлады.  

x Ресей қорғаныс министрі Сергей 
Шойгу Ресей əскері құрамына кибер 
əскер енгізу туралы жариялады. Ақ-
параттық операция күштері қарсы 
насихаттау мақсатында қолданылған 
бұрынғы құралдардан əлдеқайда ти-
імді құрал болады деп күтілуде.  

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Баку қаласында өткен Оңтүстік газ дə-
лізі (ОГД) Консультативтік кеңесінің 3-
ші Министрлер жиналысы барысында 
ОГД-ға мүше мемлекеттердің Энерге-
тика министрлері мен Еуропалық ко-
миссия сияқты бірқатар халықаралық 
ұйымдардың өкілдері соңғы жылдан 
бері жеткен жетістіктерді талқылады. 
Кездесу барысында Əзірбайжан Прези-
денті Ильхам Əлиев Шах-Дениз-2 жо-
басының 90%-ы жүзеге асырылды деп 
мəлімдеді. Сондай-ақ, Əзірбайжанның 
ОГД-ның ресурстық базасын кеңейту 
үшін жаңа мүмкіндіктер қамтамасыз 
ететін Апшерон газ кен орнын игере 
бастағанын мəлімдеді. 

x Польшаның PGNiG энергетикалық 
компаниясы 2017 жылы ақпанда ресей-
лік «Газпром» компаниясының OPAL 
құбыры арқылы жеткізген табиғи газ 
тасымалын қысқартқанын хабарлады. 
OPAL құбыры арқылы табиғи газ ағы-
нының ақпан айында күніне 27 млн. 
текше метрге азайып, күніне 64 млн. 
текше метрге дейін төмендегенін мə-
лімдеді. Еуропалық Соттың жəне Дюс-
сельдорф Сотының OPAL қуатының 
50%-ын Үшінші энергетикалық пакет-
тен алып тастау үкіміне байланысты 
«Газпром» компаниясы OPAL құбыр-
лар желісі арқылы табиғи газ жеткізілі-
мін азайтуға мəжбүр болды. 

x Австриялық OMV энергетикалық ком-
паниясының Бас атқарушы директоры 
Райнер Зеле «Солтүстік Ағын-2» газ құ-
бырының құрылысына қатысқан ком-
паниялар 2017 жылы жобаны қаржы-
ландыру үлгісі жөнінде шешім қабыл-
дайды деп мəлімдеді. «Солтүстік Ағын-
2» газ құбыры 2019 жылдың соңында 
пайдалануға беріледі деп күтілуде. Бұл 
құбыр Ресей жағалауынан Балтық те-
ңізі бойынша Германия жағалауына 
дейін тартылатын болады. Қаңтар ай-
ында «Газпром» компаниясы «Солтүс-
тік Ағын-2» жобасын 2017 жылғы ин-
вестициялық бағдарламаға қосуды 
жəне жобаға 110,7 млрд. рубль (1,9 
млрд. доллар) бөлуді жоспарлағанын 
жариялады. 

x Ресейдің Красноярск өлкесінің лауа-
зымды тұлғалары солтүстіктегі «Ар-
ктикалық Таймыр-Турухан» магистра-

льды аймағын дамытуға 50 млрд. рубль 
(865 млн. доллар) тартуды жоспарлаға-
нын жариялады. Инвестициялар Но-
рильсктегі инфрақұрылымдарды дамы-
ту жəне мұнай, газ жəне көмір өндіруші 
орталықтарды ұйымдастыру үшін пай-
даланылатын болады. Жобаны іске ас-
ыру арқылы өлке жыл сайын 3 млн. то-
ннаға дейін көмір, 5 млн. тоннаға дейін 
мұнай экспорттайтын болады  жəне 
4,000 жұмыс орнын құруға мүмкіндік 
береді. 2017 жылдың басынан бері тар-
тылған инвестиция көлемі 6 млрд. ру-
бльді (шамамен 103 млн. доллар) құ-
рады. 

x Бейжіңге сапары барысында Моңғолия 
Орталық банкі Төрағасының орынбаса-
ры Лхагвасүрэн Бяадран жəне Қытай 
Орталық банкі Төрағасының орынба-
сары Йи Ганг екі ел арасындағы валю-
талық своп туралы келісімді 2020 жыл-
ға дейін ұзартуға келісті. Қазіргі уа-
қытта екі орталық банк 15 млрд. қытай 
юані көлемінде своп операцияларын 
жасады. Орталық банктер бірінші рет 
2011 жылы 5 млрд. қытай юанін құрай-
тын своп туралы келісімді қабылдады. 
Своп тетіктері 2012 жəне 2014 жыл-
дары екі рет кеңейтілді. 

x Ресей Президентінің көмекшісі Юрий 
Ушаков 2016 жылы Ресейде жұмыс іс-
тейтін тəжік азаматтарының отанда-
рына 1,9 млрд. доллар (бұл көрсеткіш 
Тəжікстан ЖІӨ-інің үштен бір бөлігін 
құрады) аударғанын хабарлады. Сон-
дай-ақ, Ресейде 2016 жылы 870,000-нан 
астам тəжік азаматы жұмыс істеді деп 
мəлімдеді.  

 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Ресей Сыртқы істер министрлігі Бірікк-
ен Ұлттар Ұйымы Тұрақты Өкілінің бі-
рінші орынбасары Петр Ильичев 64 жа-
сында кенеттен қайтыс болған Виталий 
Чуркиннен кейін ұйымның Тұрақты өкі-
лінің орынбасары ретінде тағайындалға-
нын хабарлады.  

x «Сомон Эйр» əуе компаниясы Душанбе-
ден Ташкентке екінші рейсінің қандай да 
бір себепсіз болдырылмағанын хабар-
лады. Ташкентке 20 ақпанда ұшады деп 
күтілген бірінші рейс Тəжікстан тарапы 
Өзбекстанға қажетті құжаттарды бере 
алмағандығынан тоқтатылды. Нəтиже-
сінде, «Сомон Эйр» Бас директоры Əлі-
шер Рустамов қызметінен босатылды. 

x Моңғолия лауазымды тұлғалары жыл 
сайын өткізілетін Түйе Фестивалі 2017 
жылы наурызда Умнугови провинция-
сының Бұлғын сұмынында өтеді деп мə-
лімдеді. Екі күндік шарада түйе поло са-
йыстары, табан сүйек ату сайысы, моң-
ғол түйе фотосуреттері фотокөрмесі жə-
не дəстүрлі музыка мен би өнері ұйым-
дастырылады. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 


