
 

                                                                                                                                       Жазушы: Женгизхан Жаналтай, 
Еуразия ғылыми-зерттеу институты, Қазақстан 

 

06.09.2016-12.09.2016 • No: 80 

 

2016 ЖЫЛҒЫ ӨЗБЕКСТАН, ҚЫРҒЫЗСТАН ЖƏНЕ ТƏЖІКСТАН ЕЛДЕРІНЕ ЕҢБЕК МИГ- 
РАНТТАРЫНЫҢ АҚША АУДАРЫМДАРЫ: АҒЫМДАҒЫ ҮРДІСТЕРІ МЕН ПЕРСПЕКТИ- 
ВАЛАРЫ  

Ресей Орталық Азиялық еңбек мигрантта-
ры үшін негізгі мақсаттағы ел болып табы-
лады. Орталық Азия елдеріне еңбек миг-
ранттары ақша аударымдарының 60 %-ның 
Ресейден келетінін ескере отырып, аймақ 
елдерінің Ресей экономикасына айтарлық-
тай дəрежеде тəуелді екенін айта аламыз. 
Сонымен қатар, Ресейден еңбек мигрант-
тарының ақша аударымдары тəжік жəне 
қырғыз экономикалары үшін маңызды та-
быс көзі болып табылады. 2015 жылы Тə-
жікстанға еңбек мигранттары ақша ауда-
рымдары 7,8 млрд. долларды құраған, ЖІ- 
Ө-нің 28,8%-ына тең болды. Қырғызстан 
елінде Тəжікстанмен ұқсас жағдайда. Мы-
салы, елге жасалатын еңбек мигранттары-
ның ақша аударымдары 2015 жылы 6,5 
млрд. долларды құраған, ЖІӨ-нің 25%-ына 
жетті. Тəжікстан жəне Қырғызстанмен са-
лыстырғанда Өзбекстанның əлдеқайда жа-
қсы жағдайда екенін айтуға болады. Өз-
бекстанға еңбек мигранттарының ақша ау- 
дарымдары 2015 жылы 66,7 млрд. доллар 
болған, ЖІӨ-нің тек 5%-ын құрады. 
Сондықтан Ресей экономикасының бая- 
улауынан жəне мұнай бағасының күрт 
төмендеуі салдарынан 2014 жылы АҚШ 
долларына қатысты рубльдің айтарлық-
тай құнсыздануынан кейін Орталық Аз- 
ияға еңбек мигранттары ақша аударым-
дарының азая бастауы таңқаларлық ем- 
ес. Сонымен қатар Ресейдің көші-қон за- 
ңына енгізілген соңғы түзетулер еңбек 
мигранттарының ақша аударымы төлем- 
дерінің төмендеуіне түрткі болды. Мы-
салы, 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
көші-қон заңындағы соңғы өзгерістер 
бюрократиялық үдерісті қиындатып жі-
берді жəне мигранттардың Ресейде рес-
ми түрде жұмыс істей алуы үшін сатып 
алынуы қажетті «патент» деген жұмыс-
қа орналасуға арналған рұқсаттың баға-
сы өсті. Заңдағы соңғы өзгерістерге бай-
ланысты жұмысқа орналасуға арналған 
рұқсатты алудың жылдық құны 58,000 
рубльге жетті. Бұл сома Ресейде жұмыс 
істейтін бір еңбек мигрантының орташа 
екі айлық жалақысына тең болып табы-
лады. 
Осындай жағдайларда 2015 жылы Өзбе-
кстан, Қырғызстан жəне Тəжікстан ел-
деріне еңбек мигранттарының ақша ауд-
арымдары өткен жылмен салыстырғанда 
тиісінше 57%, 46% жəне 66%-ға азайып, 
2,3 млрд. долларға, 1 млрд. долларға жə-
не 1,2 млрд. долларға дейін төмендеді. 
Бұл төмендеу үрдісі 2016 жылдың бірі- 
нші тоқсанында жалғасты. Мысалы, 20-  
 

 
16 жылдың бірінші тоқсанында Өзбек-
стан, Қырғызстан жəне Тəжікстанға ең-
бек мигранттарының ақша аударымдар- 
ының көлемі 2015 жылдың төртінші то-
қсанымен салыстырғанда тиісінше 48%, 
32% жəне 54%-ға немесе 256 млн. дол-
ларға, 150 млн. долларға жəне 103 млн. 
долларға азайды. Сондықтан, 2015 жы-
лы еңбек мигранттарының рубльмен ақ- 
ша аударымы төлемдері тек 3%-ға төм- 
ендесе, еңбек мигранттарының долларм- 
ен ақша аударымдары айтарлықтай дəр-
ежеде азайды. 
Еуразиялық экономикалық одаққа (ЕЭ- 
О) кіргеннен кейін Қырғызстанға еңбек 
мигранттарының ақша аударымдары ар-
тады деп күтілген еді. Қосылу үдерісі 
аяқталғаннан кейін қырғыз еңбек мигра- 
нттарының көбірек ақша жинап, елдері-
не көбірек ақша жібере алуын қамтама-
сыз ететіндей, жұмысшыларға жұмысқа 
орналасуға арналған рұқсат бағасын тө-
лемей-ақ Ресейде жұмыс істеуге рұқсат 
етілді. Алайда, ЕЭО-ға мүшелік Қырғыз- 
станға еңбек мигранттары ақша аудары- 
мдарының төмендеуіне кедергі бола ал-
мады. Тіпті ЕЭО-ға мүше болғаннан ке-
йін Қырғызстанға еңбек мигранттарын- 
ың доллармен ақша аударымдары азай-
ды. Мысалы, еңбек мигранттарының до-
ллармен ақша аударымы төлемдері 2015 
жылдың үшінші тоқсанында сол жылд- 
ың екінші тоқсанымен салыстыратын 
болсақ, 18%-ға төмендеді. Бұл төмендеу, 
сондай-ақ, 2016 жылдың бірінші тоқса-
нында 2015 жылдың төртінші тоқсаны-
мен салыстырғанда 32%-ға азайып, одан 
əрі тереңдеді. 
Еңбек мигранттарының көпшілігіне жа-
салатын төлемдердің рубльмен болған- 
ын атап өткен жөн. Алайда мигранттар 
(əсіресе Өзбекстаннан келгендер) табыс-
тарын отбасыларына жіберместен бұрын 
долларға айналдыруды жөн көреді. Өзб-
екстанға жасалған ақша аударымдары 
еңбек мигранттарының барлық дерлік 
ақша аударымдарының доллармен жібе-
рілгенін көрсетуде. Мысалы, 2016 жыл-
дың бірінші тоқсанында рубльмен ақша 
аударымдары 2,9%-ға дейін төмендесе, 
еңбек мигранттарының доллар тұрғысы- 
нан ақша аударымдары 2,2%-ға өсіп, 
97,1%-ға жетті. Тəжікстанда рубль ақша 
аударымдарында пайдаланылатын негіз-
гі валюта болып табылады. 2016 жыл-
дың бірінші тоқсанында доллармен ақ-
ша аударымдары 2015 жылдың сəйкес 
кезеңімен салыстырғанда 4,5%-ға артып,  

 
14,6%-ға дейін өссе, рубльмен аударым-
дар 82,5%-ға дейін төмендеді. Алайда, 
долларға қатысты рубльдің құнсыздан- 
уы Өзбекстан, Қырғызстан жəне Тəжік-
стан валюталарының құнсыздануынан 
жоғарырақ болды. Сондықтан, еңбек ми- 
гранттарының отбасылары долларды ж- 
ергілікті валютаға айырбастағанда азы-
рақ ақша алуда. 
Дүниежүзілік банк есебіне сəйкес, 2015 
жылы Ресей экономикасында 3,8%-ға 
теріс өсу болды. Алайда, Дүниежүзілік 
банктің болжамдары бойынша, Ресейде 
экономикалық өсім 2016 жылдың соңы-
на қарай арта отырып, -0,6% болады жə-
не 2017 жылы 1,5%-ға дейін өсіп, оң кө- 
рсеткішке айналады деп күтілуде. Бұл 
жағдай Ресейден жіберілетін еңбек миг-
ранттары ақша аударымдарының қалпы- 
на келуіне ықпал етуі мүмкін. Сонымен 
қатар, мигранттардың өз елдеріне ақша 
аударымдарын арттыра алатын бірнеше 
фактор бар. Біріншіден, жыл сайын мау-
сымдық еңбек мигранттарына деген қа-
жеттіліктің мамыр-қыркүйек кезеңінде 
өзінің шарықтау шегіне жетуіне байла-
нысты, 2016 жылдың екінші тоқсанында 
еңбек мигранттары ақша аударымдары-
ның көлемі жылдың бірінші тоқсанымен 
салыстырғанда міндетті түрде артады. 
Екіншіден, мұнай бағасы мен Ресейден 
еңбек мигранттарының ақша аударымд- 
ары арасында күшті байланыс болғанд- 
ықтан, Орталық Азияға еңбек мигрант-
тарының ақша аударымдарының артуы-
на қосылатын оң үлеске мұнай бағасы-
ның өсуі себепкер болуы мүмкін. 
Қорытындылай келе, Ресей экономикас- 
ының əлсіреуі, мұнай бағасының күрт 
төмендеуі жəне долларға қатысты руб- 
льдің айтарлықтай дəрежеде құнсызда-
нуы, 2015 жылы Орталық Азияға еңбек 
мигранттары ақша аударымдарының кү- 
рт азаюына себепкер болды. Алайда, ең-
бек мигранттарының рубльмен ақша ау- 
дарымдарындағы шығындары Ресей эк- 
ономикасындағы оң өсуіне жəне мұнай 
бағасының қайтадан көтерілуіне байла-
нысты болып, орта мерзімді перспекти-
вада қалпына келтіру əбден мүмкін. 20- 
15 жылы еңбек мигранттары ақша ауда-
рымдарының төмендеуі өз түбіне жетті. 
Алайда, Орталық Азияға еңбек мигрант-
тарының ақша аударымдары, 2016 жылы 
болған тоқырау кезеңінен кейін 2017 ж- 
ылдан бастап бірте-бірте артады деп кү-
тілуде. 



 

 

x Өзбекстан Конституциясында Өзбе-
кстан президенті міндетін жүзеге ас- 
ыра алмаған жағдайда президенттің 
міндеттері мен өкілеттіктерін Сенат 
басшысы уақытша қабылдау қажет 
деп көрсетілгеніне қарамастан, Өзб-
екстан Парламентінде өткізілген бі- 
рлескен отырыс нəтижесінде Үкімет 
басшысы Шавкат Мирзияев Прези-
дент міндетін атқарушы болып та-
ғайындалды. 

x Қазақстан Республикасы Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев Кəрім Мəсімо- 
втың Үкімет басшысы міндетінен 
босатылып, Қазақстан Республика-
сының Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
төрағасы болып тағайындалуы тура-
лы жарлыққа қол қойды. Қазақстан 
Республикасының бірінші вице-ми- 
нистрі Бақытжан Сағынтаев Үкімет 
басшысы болып тағайындалды. 

x Армения Үкімет басшысы Овик Аб-
рамян Еревандағы полиция бөлім-
шесіне ұйымдастырылған шабуыл 
мен екі апта бойы жалғасқан кепіл 
тұтқыны дағдарысынан кейін қызме- 
ттен кеткенін хабарлады. Сондай-ақ, 
Үкімет басшысының қызметтен ке-
туі коалициялық үкімет құруға əке-
луі тиіс деп мəлімделді. 

x Жапония Үкімет басшысы Синдзо 
Абэ Ресеймен экономикалық қаты-
настарды жүргізу үшін жаңа минис-
трліктің құрылуын бекітті. Жапония 
Экономика, сауда жəне индустрия 
министрі Хиросигэ Секо Ресеймен 
экономикалық ынтымақтастықты д- 
амытуға жауапты министр ретінде 
жаңа міндетіне тағайындалды. 

x Вьентьянда өткен 11-ші Шығыс Аз- 
ия саммитінде (ШАС) Ресей Үкімет 
басшысы Дмитрий Медведев жəне 
ШАС қатысушылары инфрақұрылы- 
мды дамыту үшін ынтымақтастықты 
ілгерілету жəне аймақтық қауіпсізд- 
ік қатерлерімен күресте ШАС əлеуе-
тін нығайту жолдары туралы пікір 
алмасты. 

x Ашхабадта өткен Каспий теңізіндегі 
Түркіменстан ведомствоаралық ко-
миссия отырысында тараптар Кас-
пий маңы елдері арасында сауда-эк-
ономикалық ынтымақтастық пен Ка- 
спий теңізі бассейнінде көлік сала-
сындағы ынтымақтастық туралы ке-
лісімді бекітуді талқылады. 

x Мəскеуге ресми сапары барысында 
Бахрейн Королі Хамад бен Иса Əл 
Халифа жəне Ресей президенті Вла-
димир Путин Таяу Шығыс пен Сол-
түстік Африкадағы ағымдағы жағ-
дайға байланысты мəселелерді тал-
қылады жəне Сириядағы жағдайды 
алдымен халықаралық лаңкестікке 

қарсы бірлескен күш тұрғысында 
қарастырды. 

x Қазақстан Қорғаныс министрінің ор- 
ынбасары Оқас Сапаров Ресеймен 
екі жақты келісімдердің бір бөлігі 
ретінде елдің қарулы күштерінің би- 
ылғы жылы Ресейден екі Су-30 көп-
функционалды жойғыш ұшағы мен 
екі Ми-17 көлік тікұшағын сатып ал- 
атынын хабарлады. Сонымен қатар, 
Қазақстанның 2016 жылдың соңына 
қарай төрт ресейлік Ми-35 тікұша-
ғын сатып алу туралы келісімге қол 
қоюды жоспарлағанын хабарлады. 

x Ресей қорғаныс министрлігі Мəскеу 
маңындағы «Патриот» тематикалық 
паркінде ашылған Екінші халықара-
лық «Əскер-2016» əскери-техникал- 
ық форумында мыңнан астам ком-
панияның 11,000-нан астам қару-жа- 
рақ пен əскери техника үлгілерін та-
нытатынын жариялады. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Ханчжоу қаласында өткен G20 сам-
митінде Ресей мен Сауд Арабиясы 
шикі мұнай өндіруді тоқтата тұру 
мəселесін ықтимал шаралардың бірі 
ретінде бағалап, мұнай нарығын тұ-
рақтандыру бойынша іс-шаралар ту-
ралы бірлескен мəлімдемеге қол 
қойды. 

x BP компаниясының Əзірбайжан, Гр- 
узия жəне Түркия бойынша аймақ 
президенті Гордон Бирреллдің ай-
туынша, компания 2016 жылдың бі-
рінші жартысында Əзербайжанды 
тегін түрде 1,31 млрд. текше метр 
газбен жабдықтады. 

x Kaznex Invest президенті Борисбий 
Жангуразов Қазақстанның 2016 жы-
лдың бірінші тоқсанында 2,7 млрд. 
доллар көлемінде тікелей шетелдік 
инвестициялар (ТШИ) тартқанын 
хабарлады. Сондай-ақ, ТШИ-дің жа-
лпы көлемі жыл соңына қарай 10 
млрд. долларға жетеді деп күтілетіні 
атап өтілді. 

x «Газпром Қырғызстан» компания-
сының айтуынша, Қырғызстан тұр-
ғындары үшін текше метріне газ та-
рифтері біраз артып, тамыз айында-
ғы 14,27 сомнан қыркүйек айында 
14,43 сомға дейін көтерілді. Соны-
мен қатар, өндірістік компаниялар, 
коммерциялық ұйымдар жəне мем-
лекеттік бюджет есебінен қаржы-
ландырылатын ұйымдар үшін ҚҚС 
жəне сату салығы қоса есептелгенде 
газ отын құнының текше метріне 
17,69 сом болатыны айтылды. 

x Ханчжоу қаласында өткен G20 сам-
митінде Қазақстан Президенті Нұр-
сұлтан Назарбаев пен оның қытай-
лық əріптесі Си Цзиньпин екіжақты 
ынтымақтастықтың болашағын ба-
ғалады. Тараптар Қазақстан аумағы-

нда құны 26 млрд. доллар болатын 
51 кəсіпорынды бірлесіп құруға ке-
лісті. 

x Ауғанстан Сауда-өнеркəсіп палата-
сына сəйкес, Қытайдан шығатын ал-
ғашқы жүк пойызы Қазақстан, Тə-
жікстан жəне Өзбекстан арқылы Ха-
йратон қаласына келіп жетті. Қыт- 
айды Ауғанстанмен байланыстыра-
тын теміржол бағыты Пəкістанның 
порттарына балама болды деп мə-
лімделді. Бұл бағыт тауарларды та-
сымалдауға қажетті уақыт құнын 60-
90 күннен 15 күнге төмендетуді жос- 
парлап отыр. 

x Еуразиялық даму банкі (ЕАДБ) мен 
Қырғызстан Халық банкі 5 млн. дол- 
лар көлемінде несиелік келісімге қол 
қойды. Бұл қаражат ЕАДБ Микро-
қаржы қолдау бағдарламасы шеңбе-
рінде елдің қаржы институттарына 
бөлінген несиені ашу арқылы қам-
тамасыз етілетін болады. 

x «Росатом» Ресей мемлекеттік атом 
энергиясы жөніндегі корпорациясы 
Ресей жəне Иранның Ирандағы Бу-
шехр АЭС-інің екінші кезеңінің құ-
рылысын бастауға дайын болғанын 
жариялады. Бушехр-2 АЭС-інде соң- 
ғы технологиялар мен жаңа қауіп-
сіздік жүйесінің пайдаланылатыны 
мəлімделді. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Əзірбайжан Парламенті Əкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодекске 
түзетулер қабылдауды жоспарлаға-
нын жариялады. Бұл өзгерістерге 
сəйкес Əзірбайжанда діни ұрандарды, 
туларды жəне басқа да діни рəміздер-
ді (адам тағатын діни рəміздерді қос-
пағанда) қоғамдық орындарда жəне 
ғибадат орындарынан тыс жерлерде 
ашып көрсету тыйым салынатын бо-
лады. 

x Ұлттық аэронавтика жəне ғарыш бас-
қармасы (НАСА) мəліметтеріне сəй-
кес, үш ғарышкерді тасымалдаған 
«Союз» ғарыш кемесі Қазақстан да-
ласына қауіпсіз қонды. АҚШ ғарыш 
агенттігі станция қолбасшысы Джеф 
Уильямс жəне Ресейдің «Роскосмос» 
агенттігінің бортинженерлері Алек-
сей Овчинин мен Олег Скрипочка 
Халықаралық ғарыш станциясына қо- 
сылған ғарыш кемесінде 172 күнге 
жалғасқан міндеттерін аяқтады. 

x Тəжікстан мемлекеті тəуелсіздігінің 
25 жылдығы құрметіне əскери шеру 
ұйымдастырды. Шеру 16,000 офице- 
рдің қатысуымен Душанбеде өтті. 
Президент Эмомали Рахманның құт-
тықтау сөзінен кейін Мемлекеттік тə- 
уелсіздік мерекесі басталды. Биылғы 
шеру Тəжікстанда өткен ең ірі шеру 
болды деп хабарланды. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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