
	

Yazar: Kanat Mahanov 
Avrasya Araştırma Enstitüsü, Kazakşistan 

	

16.05.2017-22.05.2017	•	No:	116	
6	

KAZAKİSTAN EKONOMİSİNDE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞİMİ 
Kazakistan, son on yıldır işgücü verimlili-
ğini artırmak amacıyla çeşitli önlemler 
almaktadır ve bu önlemler pek çok açıdan 
oldukça başarılıdır. Kazakistan Milli Eko-
nomi Bakanlığı İstatistik Komitesi’nin en 
son istatistiklerine göre, ülke ekonomisinde 
genel işgücü verimliliği 2000-2016 yılları 
arasında %210 oranında artmıştır. Ayrıca, 
aynı dönemde işgücü verimliliği mal üre-
timinde %238 oranında artarken, hizmetler 
sektöründe %192 oranında artış göstermiş-
tir. Sonuç olarak, 2000 yılında Kazakistan 
istihdam edilen kişi başına GSYİH ile ölçü-
len işgücü verimliliği açısından 93. sırada 
yer alırken, 2016 yılında 69. sırada yer 
almıştır. 
2000-2016 yılları arasında işgücü verimli-
liğinin gelişimi incelendiğinde önemli 
değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu 
yıllar iki alt döneme ayrılarak incelenebilir. 
2000-2007 yıllarını kapsayan ilk alt dönem 
büyük oranda ekonomide petrol sektörünün 
genişlemesi sayesinde hızlı bir büyümenin 
kaydedildiği dönem olarak nitelendirilmek-
tedir. Bu dönemde işgücü verimliliğinin 
artması, ülke ekonomisinin büyümesi kadar 
hızlı olmuştur. Örneğin, küresel petrol 
üretiminde büyük artış yaşanan Kazakistan 
ekonomisinde 2006 yılında GSYİH artış 
oranı % 10.7 iken, işgücü verimliliği %9.4 
oranında artmıştır. 2000-2007 yılları 
arasında ekonomideki toplam işgücü ve-
rimliliğindeki artış %67.5 olarak gerçek-
leşmiştir. 
2008 yılında yaşanan küresel krizin 
ardından petrol fiyatlarındaki ani düşüş, 
işgücü verimliliğinde ciddi bir yavaşlamaya 
neden olmuştur. Sonuç olarak, hükümet 
işgücü verimliliğini artırmaya yönelik ön-
lemleri ve yaklaşımları yeniden gözden 
geçirme kararı almış ve bu konu, endüstri-
yel kalkınma stratejisinin önceliklerinden 
biri haline gelmiştir. 17 Mayıs 2003 tari-
hinde başlatılan 2003-2015 Döneminde 
Kazakistan'ın Endüstriyel ve Yenilikçi 
Kalkınma Stratejisi, imalat sektöründe 
işgücü verimliliğinin artırılmasını teşvik 
etme konusunda beklenen oranda ilerleme 
kaydedilememiştir. Çok geniş kapsamlı 
olan bu stratejide belirlenen hedefler ve bu 
hedeflere ulaşmada seçilen stratejiler 
açısından bazı belirsizlikler içeren çok 
sayıda konuya yer verilmiştir. Bu şartlar 
altında Hükümet, endüstriyel kalkınma 

politikasını yeniden gözden geçirmek zo-
runda kalmış ve verimliliği ve endüstriyel 
çeşitlendirmeyi artırma ve küçük ve orta 
boy işletmeleri destekleme yoluyla rekabet 
gücünün artırılmasına özel önem vererek 
19 Mart 2010 yılında başlatılan 2010-2014 
Yılları İçin Kazakistan'ın Hızlandırılmış 
Endüstriyel-Yenilikçi Kalkınma Prog-
ramı'nı kabul etmiştir. Yeni program, belir-
tilen hedeflerin bir kısmına ulaşamamasına 
rağmen (imalat sektöründeki işgücü verim-
liliğinde %50'lik bir artış sağlanması gibi), 
ekonominin petrol dışı sektörlerinin çoğun-
da işgücü verimliliğinin artırılmasında 
oldukça başarılı olmuştur. Böylece, 2010-
2016 yılları arasında yurtiçi ekonomideki 
toplam işgücü verimliliği %25.6 oranında 
artmıştır. Aynı dönemde hizmet sektöründe 
işgücü verimliliğinin artışı %14.7 iken, mal 
üretiminde %42.7'ye ulaşmıştır. Özellikle, 
ilgili dönemde inşaat ve imalat sektörlerin-
de işgücü verimliliği sırasıyla %8.3 ve 
%15.9'a ulaşmış, tarım sektöründe ise işgü-
cü verimliliği %105.5 oranında artmıştır. 
2014-2015 yıllarında petrol fiyatlarındaki 
hızlı düşüşün neden olduğu sıkıntılara 
rağmen, Kazakistan’ın işgücü verimliliği 
artışını ekonominin genelinde 2015 ve 
2016 yıllarında sırasıyla %0.6 ve %1.8 
seviyesinde tutabildiği belirtilmelidir. 
Ayrıca, 2015 ve 2016 yıllarında mal üreti-
minde işgücü verimliliğindeki artış 
sırasıyla %1.5 ve %6.9 olmuştur.  
İşgücü verimliliğinde mevcut politikanın 
başarısını gösteren bir diğer husus ise şu 
şekilde ifade edilebilir: 2010-2014 yılları 
arasında imalat sektöründe işgücü verimli-
liği artmaya devam ederken madencilik 
sektöründe işgücü verimliliği yılda yaklaşık 
%5-%7 oranında sürekli olarak azalmıştır. 
Bu dönemde imalat sektöründe işgücü 
verimliliğinde yaşanan olumlu gelişmeler, 
büyük ölçüde ana malların fiyatlarının 
yüksek belirlenmesi ve imalat sektöründeki 
küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekle-
yici önlemler alınması ile birlikte genel 
ekonomik büyümenin sağlanması sayesin-
de ortaya çıkmıştır. 
1 Ağustos 2014 tarihinde başlatılan 2015-
2019 Yılları İçin Kazakistan’ın Endüstriyel 
ve Yenilikçi Kalkınma Devlet Programı, 
ekonominin petrol dışı sektörlerine ve 
imalat sektöründe işgücü verimliliğinin 
%40 oranında artırılmasına daha fazla 

vurgu yapmış ve birçok açıdan daha önce 
uygulanan programların devamı niteliğinde 
olmuştur. Yüksek katma değer sağlayan 
sanayilere yönelik vergi teşviklerinden ve 
yenilikçi kümelenmelerin geliştirilmesin-
den oluşan ve küçük ve orta ölçekli işlet-
meleri destekleyen bu program, orta dere-
cede bir başarı sağlamıştır. Örneğin, 2015-
2016 yılları arasında Kazakistan ekonomi-
sinin tamamında işgücü verimliliği, olumlu 
dinamiklerini sürdürmüştür. Ancak, eko-
nomide yaşanan genel yavaşlama ve tüke-
tim seviyelerinin düşmesi nedeniyle imalat 
sektöründe işgücü verimliliği, 2015 ve 
2016 yıllarında sırasıyla reel olarak %2.2 
ve %2 azalış göstermiştir. 
Son 16 yılda Kazakistan'da işgücü verimli-
liği oldukça hızlı bir şekilde artmıştır. Ka-
zakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı 
verilerine göre, 2016 yılı sonunda Kazakis-
tan'da işgücü verimliliği endeksi %131'e 
yükselmiştir. Aslında işgücü verimliliğin-
deki artış son beş yıldır gözlemlenmektedir 
ve bu durum, Endüstriyel ve Yenilikçi 
Kalkınma Programı’nın uygulanmasının bir 
sonucudur. Bununla birlikte, Kazakistan ile 
gelişmiş OECD ülkeleri arasındaki işgücü 
verimliliği açığı hala yüksektir (2016 
yılında %66). Yatırım ve Kalkınma Ba-
kanlığı, 2025'e kadar bu açığı %32'ye dü-
şürmeyi planlamaktadır. 
Bu nedenle, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev'in Ocak 2017'de 
yaptığı en son Halka Sesleniş konuş-
masında işgücü verimliliğinin artırılması, 
Kazakistan'ın üçüncü modernizasyon süre-
cinin uygulanması için atılması gereken altı 
adımdan birisi olarak belirtilmiştir. Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, bu ama-
ca ulaşmak için yenilikçi kalkınma sistemi-
ne geçileceğini vurgulamış ve beş yıl içinde 
300'den fazla yenilikçi kurumun inşa edile-
ceğini ifade etmiştir. 2050 yılına kadar 
yaklaşık 2 milyon işyerinin kurulacağı ve 
Genel Profesyonel Eğitim Programı’nın 
uygulanmasıyla yaklaşık 1 milyon nitelikli 
işçinin eğitileceği belirtilmiştir. İşgücü 
verimliliğini artırmaya yönelik önlemler 
sayesinde ve Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in ülkenin ekonomik kalkın-
masında bu konunun önemine özel vurgu 
yapması ile Kazakistan, yakın gelecekte 
daha yüksek işgücü verimliliği seviyelerine 
ulaşabilecektir.  



	

	

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 • İran İçişleri Bakanı Abdolreza Rah-

manifazli'nin açıklamalarına göre, 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani %57 
oyla seçimleri yeniden kazanmıştır. 
Seçime %70 oranında katılım sağ-
lanmıştır (41.2 milyon kişi). Hasan 
Ruhani 23.5 milyon oy alırken ikinci 
aday İbrahim Reisi 15.8 milyon oy 
almıştır. 

• Türkmenbaşı'ya yaptığı resmi ziya-
rette Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev ve Türkmen 
mevkidaşı Gurbanguly Berdimuha-
medov, iki ülkenin karşılıklı çıkarları 
çerçevesinde bölgesel ve uluslararası 
konular üzerinde durdukları görüş-
melerinde, Özbekistan ve Türkme-
nistan arasındaki siyasi ve ekonomik 
işbirliğinin daha da geliştirilmesini 
ele almışlardır. 

• Aşkabat'ta Dışişleri Bakan Yardımcı-
ları düzeyinde düzenlenen Türkme-
nistan-Beyaz Rusya siyasi istişareleri 
sırasında taraflar, mevcut ilişkiler 
çerçevesinde iki ülkenin Dışişleri 
Bakanlıkları arasındaki İşbirliği 
Programı hükümlerinin uygulanması 
ile ilgili görüş alışverişinde bulun-
muşlardır. 

• Riyad'a yaptığı resmi ziyarette Öz-
bekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev ve Suudi Arabistan Kralı 
Salman bin Abdulaziz el Saud, siya-
set, ticaret-ekonomi, yatırım ve diğer 
alanlarda işbirliğinin daha da gelişti-
rilmesi üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Soçi'ye yaptığı resmi ziyarette İtalya 
Başbakanı Paolo Gentiloni ve Rusya 
Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, iki 
ülke arasında ticaret etkileşimini 
güçlendirmek için atılacak adımları 
ele almışlardır. Görüşmede, İtal-
ya'nın Rusya'nın önde gelen dış tica-
ret ortakları arasında yer aldığı ve 
2016 yılında ikili ticaret hacminin 
yaklaşık 20 milyar dolara ulaştığı 
kaydedilmiştir. 

• Kazan'a yaptığı resmi ziyarette 
Türkmenistan Yasama ve Normlarla 
İlgili Meclis Komitesi Başkanı Ser-
dar Berdimuhamedov ve Tataristan 
Cumhurbaşkanı Rustam Minnikha-
nov, petrol üretimi, mühendislik, 
enerji, tarımsal sanayi kompleksi, 
eczacılık, tıp, kimyasal ürün tedariği 
gibi alanlardaki ilişkilerin geliştiril-
mesi üzerine görüşmüşlerdir. 

• Devlet Duması Savunma Komitesi 
Başkanı Albay General Vladimir 
Şamanov, 1 Aralık 2017 tarihine ka-
dar 7. Muhafızlar hava saldırı birimi 
için ayrı bir hava saldırı taburunun 
Kırım'da kurulacağını bildirmiştir. 
Hava saldırı taburunun Feodosiya'da 
konuşlandırılacağı ve kurulmasına 
yönelik önlemlerin başlatıldığı kay-
dedilmiştir. 

• Rusya Baltık Filosu'nun resmi tem-
silcisi Roman Martov'un açıklamala-
rına göre, Filo'ya bağlı 50'den fazla 
savaş gemisi, destek gemisi ve hızlı 
saldırı ekibi Baltiysk limanı, Kalinin-
grad bölgesi ve Kronstadt'ta eğitime 
başlamıştır. Gemilerin, tüm görevle-
rini tamamladıktan sonra çeşitli tak-
tik bölgelerinde silah eğitimi için de-
nizdeki deneme alanına gireceği be-
lirtilmiştir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Azerbaycan devlet petrol şirketi 
SOCAR’ın Başkanı Rovnag Abdul-
layev, ülkedeki uluslararası boru hat-
larının toplam uzunluğunun 5,500 ki-
lometreyi aştığını açıklamıştır. İnşaat 
halinde olan tesisler dikkate alındı-
ğında Azerbaycan’ın uluslararası bo-
ru hatlarının toplam uzunluğu 9,000 
kilometreye ulaşacaktır. SOCAR 
Başkanı ayrıca şirketin kıyı ve kıyı 
ötesi alanlarında Ocak-Mart 2017 
döneminde 1.85 milyon ton petrol 
ürettiğini ve bu miktarın 2016 yılının 
aynı döneminde 1.9 milyon ton ol-
duğunu belirtmiştir. 2016 yılında 
Azerbaycan’ın kıyı ve kıyı ötesi 
alanlarında SOCAR, 7.52 milyon ton 
petrol üretmiş olup bu miktar 2015 
yılında 8.16 milyon ton kadardır.  

• Rusya’nın devlet elektrik enerjisi 
şirketi Rosseti’nin Genel Müdürü 
Oleg Budargin, şirketin Moğolis-
tan’da bir yenilenebilir enerji ağı 
kurmayı planladığını duyurmuştur. 
Proje, fiber optik kabloların kul-
lanılmasıyla kurulacak olan 220 ki-
lovat kapasiteli bir enerji arzı hattı 
oluşturmayı amaçlamaktadır. 

• Lüksemburg merkezli doğal kaynak 
üretim şirketi Eurasian Resources 
Group (ERG), şirketin Kazakistan’da 
üç milyon tonun üzerinde maden re-
zervine sahip yeni krom yatakları iş-
letmeye başladığını duyurmuştur. 
Krom yatakları, Khromtau’da bulu-
nan Kazakistan’ın Bağımsızlığının 
10. Yıldönümü adlı şantiye içinde 
yer almaktadır. Şirketin, ilk 3,500 
tonluk maden cevherini çıkardığı be-
lirtilmiştir. Bu alanda yılda 300,000 
ton maden cevheri üretilmesi plan-
lanmaktadır.  

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev’in Çin’e yaptığı 
resmi ziyaret sonunda, Ulusal Refah 
Fonu Samruk-Kazyna’nın bağlı şir-
ketleri ile Çinli partnerleri arasında 
bazı anlaşmalar imzalanmıştır. Ka-
zakistan’ın Massalsky Madencilik ve 
Maden İşleme Fabrikası ile Çin’in 
Ulusal Teknik İthalat ve İhracat Şir-
keti, Akmola bölgesinde bulunan 
Massalskoe titanyum magnetit ya-
tağında bir madencilik ve metalurji 
kompleksinin kurulması için iki an-
laşma imzalamışlardır. Buna ek ola-
rak, Kazakistan Temir Zholy (KTZ) 

şirketi, Pekin’de bulunan KTZ-
Khorgos Gateway şirketindeki %49’ 
luk hissesinin Çin’in COSCO Nakli-
ye Şirketine ve Lianyungang Li-
manı’na satışı için bir anlaşma imza-
lamıştır. 

• Özkbekistan’ın devlete ait petrol ve 
doğal gaz şirketi Uzbekneftegaz, pet-
rol ve doğal gaz sektöründe değeri 
30.4 milyar doları bulan projeler uy-
gulamayı planladıklarını duyurmuş-
tur. Bu projeler, işlenmemiş hidro-
karbonların yoğun bir işlenme süre-
cine tabi tutulmasını hedefleyen 
2016-2020 Yılları İçin Devlet Sanayi 
Kalkınma Programı çerçevesinde 
uygulanmaktadır. Bu Program, petrol 
ve doğal gaz sanayinin modernizas-
yonu ve teknik ve teknolojik yenile-
me faaliyetleriyle ilgili 78 proje 
içermektedir. Bu projelerin uygu-
lanmasına bağlı olarak, 15 yeni ürü-
nün üretimine başlanması beklen-
mektedir.  

• Taşkent Belediyesi’nden yapılan 
açıklamaya göre, Kazakistan’ın Şim-
kent şehir idaresiyle bir işbirliği an-
laşması imzalanmıştır. Bu anlaşma, 
Şimkent’te bir Taşkent Ticaret Evi’ 
nin açılmasını ve iki şehir arasında 
ticari, ekonomik ve kültürel ilişkile-
rin geliştirilmesini içermektedir. 

  

Toplum ve Kültür 
 

• İslam İşbirliği Teşkilatı’na (OIC) üye 
ülkelerin Gençlik ve Spor Bakanları 
Daimi Konseyi’nin 3. Toplantısında, 
3 Eylül günü, Gençlik Günü olarak 
kabul edilmiştir. OIC Gençlik Foru-
mu’nun 3 Eylül 2006 tarihinde 
yapılması nedeniyle bu tarih seçil-
miştir. 

• Tacikistan’daki Birleşmiş Milletler 
Dünya Gıda Programı ve Acil Du-
rumlar ve Sivil Savunma Komitesi, 
Acil Durumlara Hazırlık ve Müdaha-
lede Bulunma, Felaket Riskini Azalt-
ma ve İklim Değişikliğine Uyum 
Sağlama alanlarında işbirliğiyle ilgili 
bir Mutabakat Anlaşması imza-
lamışlardır. Bu anlaşmanın başlıca 
amacı, iklim değişikliğine uyum ve 
felaket riskini azaltma alanlarında 
ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve 
bu alanlarda haber ve bilgi pay-
laşımında çeşitli sistemlerin, yöntem-
lerin ve prosedürlerin belirlenmesi ve 
geliştirilmesidir.  

• Türkmenistan Savunma Bakanı ve 
Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri 
Yaylym Berdiyev, ülkede yeni bir 
Yolsuzlukla Mücadele Kanun Ta-
sarısı’nın hazırlanmakta olduğunu 
açıklamıştır. Bu yeni Kanun, Türk-
menistan’da kamu kurumlarında et-
kinliğin artırılmasını, milli güvenli-
ğin sağlanmasını ve ekonomik kal-
kınmanın artırılmasını hedeflemek-
tedir. 
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