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ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДА ЕҢБЕК ӨНІМДІЛІГІНІҢ ДАМУЫ 
Қазақстан соңғы он жылда еңбек өнімділі-
гін арттыру үшін əр түрлі шаралар қабыл-
дауда жəне бұл шаралар көп жағынан мей-
лінше табысты болуда. Қазақстан Эконо-
мика министрлігі Ұлттық статистика ко-
митетінің соңғы статистикалық мəліметте-
ріне сүйенсек, ұлттық экономикадағы жал-
пы еңбек өнімділігі 2000-2016 жылдары 
аралығында 210%-ға өскен. Сонымен қа-
тар, осы кезеңде еңбек өнімділігі тауар өн-
дірісінде 192%-ға өссе, қызмет көрсету са-
ласында 238%-ға артқан. Нəтижесінде, 
2000 жылы Қазақстан жұмыспен қамту 
бойынша кісі басына ЖІӨ арқылы өлшен-
ген еңбек өнімділігі тұрғысынан 93-ші ор-
ында болса, 2016 жылы 69-шы орынға 
табан тіреді. 
2000-2016 жылдары арасындағы еңбек 
өнімділігінің дамуына талдау жасайтын 
болсақ, маңызды өзгерістердің бар екенді-
гін байқауға болады. Аталған жылдар ара-
лығын екі кезеңге бөліп талдауға болады. 
2000-2007 жылдарды қамтитын бірінші 
кезең - экономиканың мұнай секторының 
кеңеюі негізіндегі жылдам өсу кезеңі ре-
тінде сипатталады. Бұл кезеңде еңбек өнім-
ділігі ел экономикасының қарқынды өсуі-
мен пара-пар дамыған. Мысалы, əлемдік 
мұнай өндірісі артқан 2006 жылы Қазақ-
станның экономикасында ЖІӨ-нің өсу қар-
қыны 10,7%-ды құраса, еңбек өнімділігі 
9,4%-ға өсті. 2000-2007 жылдары арасында 
ел экономикасындағы жалпы еңбек өнім-
ділігінің өсуі 67,5% болды. 
2008 жылғы жаһандық дағдарыстан кейін 
мұнай бағасының күрт төмендеуі, еңбек 
өнімділігінің елеулі төмендеуіне алып кел-
ді. Нəтижесінде, Үкімет еңбек өнімділігін 
арттыру бағытындағы шаралар мен тəсіл-
дерді қайта қарауға шешім қабылдады жə-
не бұл мəселе өнеркəсіптік даму стратегия-
сының басым бағыттарының біріне айнал-
ды. 2003 жылы 17 мамырда басталған 
«2003-2015 жылдарға арналған Қазақстан-
ның индустриялық-инновациялық даму 
стратегиясы» өндеу өнеркəсібі секторында 
еңбек өнімділігінің артуын ынталандыруда 
көздеген ілгерілеушілікке айтарлықтай қол 
жеткізе алмады. Өте кең ауқымды осы 
стратегияда белгіленген мақсаттар мен 
оларға жету үшін таңдалған шаралар тұр-
ғысынан ішінара белгісіздіктерді қамтыған 
бірқатар мəселелер орын тепкен болатын. 
Осыдай жағдайды ескеріп, Үкімет өнеркə-
сіптік даму саясатын қайтадан көз елегінен 
өткізуге мəжбүр болды, сондай-ақ еңбек 
өнімділігі мен өнеркəсіптік əртараптанды-

руды арттыру, шағын жəне орта бизнес 
субъектілерін қолдау арқылы бəсекеге қа-
білеттілігін күшейтуге мəн бере отырып, 
2010 жылы 19 наурызда «2010-2014 жыл-
дарға арналған Қазақстанның Үдемелі ин-
дустриялық-инновациялық даму бағдарла-
масын» қабылдады. Жаңа бағдарлама бел-
гіленген мақсаттардың бір бөлігіне толық-
қанды қол жеткізе алмағанына қарамастан 
(өндеу өнеркəсібі секторындағы еңбек 
өнімділігінің артуын 50%-ға жеткізу сияқ-
ты), экономиканың шикізаттық емес сек-
торларындағы еңбек өнімділігін арттыруда 
үлкен табыстарды жүзеге асырды. Осы-
лайша, 2010-2016 жылдары арасында отан-
дық экономиканың жалпы еңбек өнімділігі 
25,6%-ға артты. Осы кезеңде қызмет көр-
сету саласында еңбек өнімділігін артуы 
14,7% болса, тауар өндірісінде 42.7%-ға 
жетті. Атап айтқанда, құрылыс жəне өндеу 
өнеркəсібі секторларында еңбек өнімділігі 
тиісінше 8,3% жəне 15,9%-ға, ал аграрлық 
секторда еңбек өнімділігі 105,5%-ға артты. 
2014-2015 жылдары мұнай бағасының күрт 
төмендеуі салдарынан туындаған қиын-
дықтарға қарамастан, 2015 жəне 2016 жыл-
дары Қазақстанның жалпы экономика бой-
ынша еңбек өнімділігінің артуы тиісінше 
0,6% жəне 1,8% деңгейінде сақталғанын 
атап өткен жөн. Сонымен қатар, 2015 жəне 
2016 жылдары тауар өндірісінде еңбек 
өнімділігін артуы тиісінше 1,5% жəне 
6,9%-ды құрады. 
Еңбек өнімділігінде қолданыстағы саясат-
тың табыстылығын білдіретін тағы бір көр-
сеткішті былай атап өтуге болады: 2010-
2014 жылдары арасында өндеу өнеркəсібі 
секторындағы еңбек өнімділігі тұрақты 
артса, тау-кен секторындағы еңбек өнімді-
лігі жылына шамамен 5%-7%-ға дейін тө-
мендеп келді. Осы кезеңде, өндеу өнеркə-
сібі секторындағы еңбек өнімділігінің ар-
туындағы оң өзгерістер, жалпы алғанда 
шикізат тауарлары бағасының жоғары бо-
луы мен өндеу өнеркəсібі секторында ша-
ғын жəне орта кəсіпорындарды қолдау ша-
раларының қабылдануымен бірге жалпы 
экономикалық өсімнің артуы арқасында 
пайда болды.  
2014 жылдың 1-ші тамызында іске қосыл-
ған «2015-2019 жылдарға арналған Мемле-
кеттік индустриалды-инновациялық даму 
бағдарламасы» мұнайдан тыс салаларда əрі 
өндеу өнеркəсібі секторларында еңбек 
өнімділігін 40%-ға арттыруда көздеп, бұ-
дан бұрын іске асырылған мемлекеттік бағ-
дарламалардың концептуалдық жалғасы 

болып табылады. Қосымша құн мүмкінші-
ліктері жоғары өнеркəсіп салалары үшін 
қарастырылған салықтық жеңілдіктерден, 
инновациялық кластерлерді дамытудан жə-
не кіші жəне орта кəсіпкерлікті қолдау ша-
раларынан тұратын бұл бағдарламаның 
орындалуы белгілі бір деңгейде сəтті іске 
асырылды. Мысалы, 2015-2016 жылдарын-
да Қазақстан экономикасындағы еңбек 
өнімділігі өз өсімін сақтап қалды. Деген-
мен, экономикадағы жалпы бəсеңдеу жəне 
тұтыну деңгейінің төмендеуіне байланыс-
ты, 2015 жəне 2016 жылдарда өндеу өнер-
кəсібіндегі еңбек өнімділігінің нақты көрі-
нісі сəйкесінше 2,2% жəне 2%-ға дейін тө-
мендеген болатын. 
Соңғы 16 жыл ішінде Қазақстандағы еңбек 
өнімділігі қарқынды түрде өсіп келеді. 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрлігінің мəліметтеріне 
сəйкес, 2016 жылдың соңында елдегі еңбек 
өнімділігі 131%-ға өскен. Негізінде, соңғы 
бес жылдың ішінде Қазақстандағы еңбек 
өнімділігінің өсімін байқауға болады жəне 
бұл өсім «Индустриалды инновациялық 
даму бағдарламасының» нəтижесі деп бі-
луге болады. Дегенмен, Қазақстандағы ең-
бек өнімділігі мен дамыған ЭЫДҰ елде-
ріндегі еңбек өнімділігі арасындағы айыр-
машылық əлі де жоғары (2016 жылында 
66%). Қазақстан Республикасы Инвести-
циялар жəне даму министрлігі бұл айыр-
машылықты 2025 жылға дейін 32%-ға дей-
ін төмендетуді жоспарлап отыр.   
Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 2017 жылдың 
қаңтарында халыққа арнаған Жолдауында 
- елдегі еңбек өнімділігін арттыру  Қазақ-
стандағы үшінші модернизацияны іске 
асыру жолындағы негізгі алты қадамдар-
дың бірі болып көрсетілген. Қазақстан 
Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев бұл мақсатқа жету үшін даму-
дың инновациялық жүйесінің енгізілетінді-
гін жəне 300 жаңа инновациялық нысан-
дардың салынатындығын мəлім еткен бо-
латын. Жолдауға сəйкес, 2050 жылға дейін 
«Жалпылама кəсіби білім беру бағдарла-
масы» аясында 1 миллионға жуық жұмыс-
шы қайта мамандандырудан жəне дайын-
дық курстарынан өтетін болады. Қазақстан 
Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың елдегі еңбек өнімділігін арт-
тырудың мемлекеттің экономикалық да-
муындағы маңыздылығына көп көңіл бөліп 
отырғанын ескерсек, Қазақстандағы еңбек 
өнімділігі таяу келешекте қарқынды түрде 
одан əрі дамитын болады.         



 

 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 
 
 

 

x Иран Ішкі істер Министрі, Абдолреза 
Рахмани Фазли, қазіргі Президент, Ха-
сан Рухани, 57% дауыс алып қайта 
сайланды деп мəлімдеді. Сайлауға 41,2 
миллион адам, немесе сайлаушылар 
санының 70% қатысқаны айтылып 
отыр. Хасан Рухани 23,5 млн дауысқа 
ие болды, сонымен қатар дауыс саны-
мен екінші орынға ие болған, Ибрагим 
Раизи, 15,8 млн дауыс жинады. 

x Түркіменбашыға ресми сапары бары-
сында, Өзбекстан президенті, Шавкат 
Мирзиеев, жəне оның түркмен əріпте-
сі, Гурбангулы Бердімұхамедов, өзара 
мүдделі аймақтық жəне халықаралық 
мəселелерге назар аудара отырып, екі 
ел арасындағы саяси жəне экономика-
лық ынтымақтастықты одан əрі дамы-
ту мəселелерін талқылады. 

x Сыртқы істер министрлерінің орынба-
сарлары деңгейінде Ашхабадта өткен 
Түркіменстан-Беларусь саяси консуль-
тациялар барысында, тараптар екі ел-
дің сыртқы істер министрліктері ара-
сындағы қарым-қатынастардың ағым-
дағы жай-күйін талқылап жəне ынты-
мақтастық бағдарламасының жүзеге 
асыру жөнінде пікір алмасты. 

x Эр-Риядқа ресми сапары барысында, 
Өзбекстан президенті, Шавкат Мир-
зиеев, жəне Сауд Арабиясының Коро-
лі, Салман бин Əбдел Əзиз Əл Саудты, 
саяси, сауда-экономикалық, инвести-
циялық жəне басқа да салалардағы ын-
тымақтастықты одан əрі дамыту мəсе-
лелерін талқылады. 

x Сочиге ресми сапары барысында, Ита-
лия Премьер-Министрі, Паоло 
Gentiloni, жəне Ресей Президенті Вла-
димир Путин, өзара сауда қатынаста-
рын нығайту үшін алдағы қадамдарды 
талқылады. Екі елдің 2016 жылғы екі 
жақты сауда айналымы шамамен $20 
миллиардты құрғаны айтылды. Осыған 
қоса Италия Ресейдің жетекші сыртқы 
сауда серіктестерінің бірі болып табы-
латыны деп атап өтілді. 

x Қазанға ресми сапары барысында 
Түркіменстанның Заңнама Меджлисі-
нің комитетінің төрағасы, Сердар Бер-
дімұхамедов, жəне Татарстан Прези-
денті, Рустам Минниханов, мұнай өн-
діру, машина жасау, энергетика, аграр-
лы өнеркəсіптік кешен, фармацевтика, 
медицина, химия өнімдері жеткізу си-
яқты салаларда қарым-қатынастарды 
дамыту мəселелері талқыланды. 

x Мемлекеттік Думаның қорғаныс коми-
тетінің басшысы, генерал-полковник, 
Владимир Шаманов, 7-ші гвардиялық 
десантты-шабуылдаушы бөлімшесінің 
жеке десантты-шабуылдаушы баталь-
оны 2017 жылдың 1 желтоқсанында 
Қырымда құрылатыны хабарлады. Де-
сантты-шабуылдаушы батальоны Фео-
досия орналасатын болады жəне оның 

құру жөніндегі іс-шаралар іске алын-
ғаны атап өтілді.  

x Ресей Балтық флотының ресми өкілі, 
Роман Мартовтың айтуынша, 50-ден 
астам əскери кемелер, қолдау кемелер 
жəне жылдам шабуылдайтын кемелер-
дің экипаждары Балтық портында, Ка-
лининград облысы мен Кронштадт 
басты станцияларында жаттығу істірін 
бастады.. Барлық тапсырмалар аяқта-
ғаннан кейін, кемелер теңізде түрлі 
тактикалық орындарда қарумен жат-
тығуларды өткізетіні айтып өтілді.  

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Əзірбайжан, SOCAR мемлекеттік мұ-
най компаниясының президенті, Ров-
наг Абдуллаев, елде жұмыс атқаратын 
трансұлттық құбырларының жалпы 
ұзындығы 5500 шақырымнан асады 
деп хабарлады. Салынып жатқан объ-
ектілерді ескергенде, Əзербайжанның 
трансұлттық құбырларының жалпы 
ұзындығы 9000 шақырымға жетеді 
атап өтілді. Осыған қосы, SOCAR бас-
шысы, 2017 жылдың қаңтар-наурыз 
айларында Əзірбайжанның теңіздегі 
жəне құрлықтағы кен орындарында 
1,85 миллион тонна мұнай өнімдері өн-
дірілгенін мəлімдеді. 2016 жылдың 
қаңтар-наурыз айларында 1,9 млн тон-
на мұнай өнімдері өндірілгенін атап 
кетті. 2016  жəне 2015 жылдары 
SOCAR Əзірбайжанның теңіздегі жəне 
құрлықтағы кен орындарында 7,52 
миллион тонна жəне 8,16 миллион тон-
на мұнай өндірілгені мəлімделді.  

x Ресей ұлттық электр желілер компа-
ниясының бас директоры Олег Буда-
рин компанияның Монғолияда жаң-
ғырмалы энергия желілерін орнату ту-
ралы жоспарларын жариялады. Атал-
ған жоба фиброоптикалық сымдар қол-
дануымен жасалатын, қуаттылығы 220 
кВт/сағ жететін электр энергиясымен 
қамтамасыз ету желісін орнатуды көз-
дейді.  

x Люксембургте орналасқан Eurasian 
Resource Group (ERG) кен өндіру ком-
паниясы Қазақстанда шығарылатын 
қорлары үш миллион тоннадан асатын 
хром кен орнында өндіріс жұмыстарын 
бастағаны туралы мəлімдеді. Аталған 
кен орны Хромтау қаласы маңындағы 
«Тəуелсіздіктің 10 жылдығы» кен ор-
ны аумағында орналасқан. Компания 
3,5 мың тонна кен өндіргені туралы ай-
тылады. Жоспар бойынша кен өндіріс 
көлемі жылына 300 мың тоннаға жетуі 
тиіс.  

x Қазақстан президенті Нұрсултан На-
зарбаевтің Қытайға жасағын іс-сапары 
нəтижесінде Самрұқ-Қазына ұлттық 
əл-ауқат қоры мен Қытайдың бірнеше 
əріптес компаниялары арасында келі-
сім-шарттарға қол қойылды. Қазақ-
стандық Масальский кен өндіру жəне 
өңдеу зауыты мен Қытай ұлттық тех-
никалық импорт жəне экспорт компа-

ниясы Ақмола облысындағы Масаль-
ское титан магнетит кен орнында кен 
өндіру жəне металлургиялық кешенде-
рін салу туралы екі келісім-шартқа қол 
қойды. Сонымен бірге, Қазақстан Те-
мір Жолы (ҚТЖ) ҚТЖ-Хоргос шығыс 
қақпасы компаниясындағы акцияла-
рының 49%-ын Қытайдың COSCO ке-
ме қатынасы корпорациясы мен Лянь-
юньган теңіз портына сату туралы ке-
лісім шартына қол қойды.  

x Өзбекстанның «Узбекнефтьгаз» ұлт-
тық мұнай жəне газ компаниясы мұнай 
жəне газ секторында 30,4 миллиард 
АҚШ доллары көлемінде жобаларды 
іске асыру туралы жоспарларын жа-
риялады. Жоба көмірсутек шикізатта-
рын терең өңделуін көздейтін 2016-
2020 Индустриалдық даму мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде іске асыры-
луда. Бағдарлама мұнай жəне газ сала-
сында модернизацияға, техникалық 
жəне технологиялық модернизацияға 
бағытталған 78 жобадан тұрады. Жо-
баларды іске асыру нəтижесінде 15 
жаңа тауардың өндірісі іске қосылуы 
күтілуде. 

x Ташкент қаласының əкімдігінің мəлім-
деуінше, Қазақстанның Шымкент қа-
ласы əкімдігімен екі жақтық өзара тү-
сіністік меморандумына қол қойылған. 
Аталған құжат Шымкент қаласында 
Ташкент сауда палатасын құруды жəне 
екі жақтық өзара сауда-экономикалық 
жəне мəдени қарым-қатынастарды да-
мытуды қарастырады. 

  

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Ислам ынтымақтастық ұйымына кіре-
тін мемлекеттердің жастар жəне спорт 
министрлерінің тұрақты кеңесінің үш-
інші отырысы нəтижесінде қыркүйек-
тің үші жастар күні болып аталды. Бұл 
күннің таңдалу себебі 2006 жылдың 3-
ші қыркүйегінде ИЫҰ-ның жастар фо-
румы өткізілген. 

x Ташкенттегі БҰҰ-ның азық-түлік бағ-
дарламасы мен Төтенше жағдайлар жə-
не азаматтық қорғаныс  комитеті ара-
сында төтенше жағдайларға дайын тұ-
ру жəне төтеп беру, апат қауіп-қатер-
лерін азайту жəне климаттық өзгеріс-
терге бейімделу жөнінде екі жақтық 
өзара түсіністік меморандумына қол 
қойды. Меморандумның негізгі мақса-
ты екі жақтық ынтымақтастықты кү-
шейту, климаттық өзгерістерге бейім-
делу жəне қауіп-қатерлерді азайтуға 
байланысты бағдарлама процедуралар 
жүйесін орнату мен оны дамыту болып 
табылады. 

x Түрікменстан қорғаныс министрі жəне 
мемлекеттік қауіпсіздік кеңесінің төра-
ғасы Явлым Бердиевтің мəлімдеуінше, 
мемлекеттегі жемқорлыққа қарсы заң-
ның жобасы əзірленуде. Жаңа заң ел-
дегі мемлекеттік органдардың тиімді-
лігін арттыруға, мемлекеттік қауіпсіз-
дікті нығайтуға жəне Түрікменстанның 
экономикалық дамуына бағытталған. 
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