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I. Кіріспе 

 

Жоғары білікті мамандар экономиканы дамыту ҥшін маңызды 

компонент болып табылады, ал олар жергілікті еңбек нарығында 

болмаған жағдайда мемлекет мҧндай мамандарды шетелден тарту 

жӛнінде шаралар қабылдайды. 

Шетелдік жҧмыс кҥшін (бҧдан әрі - ШЖК) тартудың мақсаты 

технологиялық кҥрделілікке немесе орындалатын функциялардың 

ерекшелігіне байланысты жергілікті кадрлардың тапшылығы мен 

жетіспеуін жабу болып табылады. Дегенмен, жиі ШЖК тарту аясында 

еңбек нарығы кӛрші елдерден білікті емес жҧмыс кҥшімен 

толықтырылуы мҥмкін. 

Осыған байланысты, елде заңнамалық деңгейде еңбек нарығын, 

оның ішінде заңсыз еңбек ресурстарымен қанығудан шектеу жӛніндегі 

тетіктер қабылданды. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда білікті ШЖК-ны, еңбек келімсектерін 

ҥлестеуге және жҧмыс рҧқсаттарын беруге негізделген ШЖК тарту 

жҥйесі жҧмыс істейді. Еуразиялық экономикалық одақ (бҧдан әрі - 

ЕАЭО) шеңберінде мҥше мемлекеттердің аумағында еңбек 

ресурстарының еркін қозғалысы тәртібі әрекет етеді. 

Қолданыстағы заңнама нормаларына сәйкес еңбек қызметін 

жҥзеге асыру мақсатында Қазақстанға келетін келімсектер мынадай 

санаттарға бӛлінеді: 

1) ӛз бетінше жҧмысқа орналасу ҥшін келген, сондай-ақ жҧмыс 

берушілер тартатын шетелдік қызметкерлер; 

2) бизнес-келімсектері; 

3) маусымдық шетелдік қызметкерлер; 

4) ҥй қызметкерлері ретінде келген еңбекші келімсектер. 

Ішкі еңбек нарығын қорғау мақсатында халықты жҧмыспен қамту 

мәселелері жӛніндегі уәкілетті орган ел аумағында еңбек қызметін 

жҥзеге асыру ҥшін шетелдік жҧмыс кҥшін тартуға ҥлестеме белгілейді. 

Ҥлестеменің мӛлшері жҧмыс кҥшінің санына пайыздық қатынаста 

белгіленеді және мыналарды: экономикалық қызмет тҥрлері бойынша 
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шетелдік жҧмыс кҥшін; еңбекші келімсектерді; шығу елдері бойынша 

тартуға арналған ҥлестемені қамтиды. 

 Жергілікті атқарушы органдар жҧмыс берушілердің ӛңірдегі 

жҧмыс кҥшіне деген сҧранысын, жҧмыссыздардың санын және 

қызметкерлердің кҥтілетін босауын, оларды даярлау мен қайта 

даярлау мҥмкіндігін, білім беру ҧйымдары тҥлектерінің санын, ӛткен 

жылы ШЖК пайдалану тиімділігін бағалауды ескере отырып, ШЖК-не 

деген қажеттілігін жалпылайды (1-сурет). 

Жҧмыс берушілердің ШЖК-не қажеттілігін қанағаттандыру 

жӛніндегі шешімді жергілікті атқарушы органдар қҧратын комиссия 

шығарады. 
 

1 сурет. ШЖК тартуға ҥлестеме белгілеу тәртібі 

 
*- Комиссияның құрамына аумақтық ішкі істер органдарының, білім беру, кәсіпкерлік саласындағы жергілікті атқарушы 

органдардың, еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті органның, өңірлік кәсіпкерлер палатасының (келісім бойынша), 

облыс, республикалық маңызы бар қала және астана деңгейіндегі аумақтық кәсіподақтар бірлестіктерінің (келісім 

бойынша) өкілдері кіреді. 

 

  

 Ӛз кезегінде, еңбек қызметі ҥшін жергілікті атқарушы 

органдардың рҧқсатын алу талап етілмейтін тҧлғалардың нормативтік 

бекітілген тізбесі бар. Мҧндай адамдарға оралмандар, бизнес-

келімсектер, босқындар, ЕАЭО – ға қатысушы мемлекеттердің 

азаматтары және т. б. жатады. 

Сонымен қатар, ҚР еңбек нарығын мамандармен молықтыру 

аясында ҚР Ҥкіметі ШЖК тартуға ҥлестемелерді қысқарту бойынша 

шешім қабылдайды. Осылайша, соңғы жылы ШЖК тартуға арналған 

ҥлестемелер 2019 жылғы 49 мыңнан 2020 жылы 28,4 мыңға дейін 

шамамен 40% - ға қысқарды (2-сурет). Мҧндай шараларды қабылдау 

ішкі еңбек нарығын қорғауға, оның ішінде білікті емес шетелдік жҧмыс 

• 1 тамыздан 
кешіктірмей жҧмыс 
кҥшіне қ 

Жұмыс беруші 

• 10 тамызға дейін 
талаптарды ескере 
отырып, 
экономикалық қызмет 
тҥрлері бойынша 
жҧмыс берушілердің 
қажеттілігін 
жалпылайды 

• 15 тамыздан 
кешіктірмей 
Комиссияның 
қарауына жинақталған 
деректерді енгізеді 

Жергілікті 
атқарушы органдар •3 күн ішінде жұмыс 

берушілердің алдағы жылға 
сұратылып отырған шетелдік 
жұмыс күшіне қажеттілігін 
қанағаттандыру туралы не бас 
тарту туралы ұсынымдар 
шығарады 

Шетелдік жҧмыс кҥшін 
тартуға арналған 

ҥлестемені 
қалыптастыру 

жөніндегі Комиссия* 
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кҥшінен қорғауға және қазақстандық кадрлардың кӛп санын жҧмыспен 

қамтуға бағытталған. 

 

 

 

2 сурет. Қазақстанға ШЖК тартуға ҥлестеме, 2018-01.06.2020 жж. 

Дереккӛз: ЕРДО 

 

 

II. Ағымдағы жағдай 

 

Әлемдегі кҥрделі әлеуметтік-экономикалық жағдай отандық 

еңбек нарығын да, соның ішінде ШЖК-нің елге келуін де айналып 

ӛтпеді. Мәселен, Covid-19 пандемиясы мен енгізілген тӛтенше жағдай 

салдарынан Қазақстан ӛңірлеріне ШЖК тартуға бӛлінген ҥлестемелер 

талап етілмеген болып қалды. 

2020 жылғы 15 наурыздағы жағдай бойынша рҧқсаттар саны 

ӛткен жылдың ҧқсас кезеңімен салыстырғанда шамалы ӛсумен бір 

деңгейде қалды (3-сурет). Еңбек қызметін жҥзеге асыру ҥшін шетелдік 

азаматтардың басқа елдерден келуіне тыйым салуға байланысты 

ағымдағы жылдың 15 наурызынан бастап 2019 жылдың ҧқсас 

кезеңімен салыстырғанда берілген рҧқсаттардың кҥрт тӛмендеуі (1,5 

есеге жуық) байқалады. 
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Бҧл ретте, айта кету керек, 2020 жылғы 16 наурыздан 11 

мамырға дейін ШЖК қызметіне рҧқсат берілмеген, пандемия кезеңінде 

бҧрын берілген рҧқсаттар мерзімі автоматты тҥрде ҧзартылған. 

Осылайша, ақиқатында осы кезеңде берілген рҧқсаттардың нақты 

саны айтарлықтай тӛмен. 

 

3 сурет. ШЖК рҧқсаттары берілді, бірлік. 
 

Дереккӛз: ЕРДО 

 

Квоталар ШЖК келесі санаттарына бӛлінеді: 

- 1 санат (бірінші басшылар және олардың орынбасарлары) 

- 2 санат (қҧрылымдық бӛлімшелердің басшылары) 

- 3 санат (мамандар) 

- 4 санат (білікті жҧмысшылар) 

- маусымдық шетелдік қызметкерлер. 

Берілген рҧқсаттардың арасында санаттар бӛлінісінде тартылған 

3 санатты ШЖК ҥлесі басым, яғни біліктілігі жоғары деңгейдегі 

мамандар, олардың ағымдағы жылдың басынан бастап және ӛткен 

жылдардың ҧқсас кезеңдеріндегі ҥлесі орташа алғанда шамамен 48% - 

ды қҧрайды (1-кесте). Бҧл факт отандық мамандармен салыстырғанда 

белгілі бір салаларда шетелдік мамандардың біліктілігіне 

артықшылығымен тҥсіндіріледі.  
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1 кесте. Санаттар бойынша ШЖК тартуға рҧқсат берілді 

 

Санаттар атауы 

2018 жыл 2019 жыл 2020 (01.06.) 

рҧқсат 
берілді 
(бірлік) 

берілген 
рҧқсаттардың 
жалпы саннан 
ҥлесі, %-бен 

рҧқсат 
берілді 
(бірлік) 

берілген 
рҧқсаттардың 
жалпы саннан 
ҥлесі, %-бен 

рҧқсат берілді 
(бірлік) 

берілген 
рҧқсаттардың 
жалпы саннан 
ҥлесі, %-бен 

 1 санат (бірінші басшылар 
және олардың 

орынбасарлары) 
1 291 5,3% 795 3,3% 181 2,5% 

 2 санат (қҧрылымдық 
бӛлімшелердің басшылары)  

6 097 25,2% 5 423 22,9% 1 315 17,8% 

3 санат (мамандар)   12 410 51,5% 12 278 51,7% 3 662 49,5% 

 4 санат (білікті жҧмысшылар)  2 113 8,8% 2 301 9,7% 515 7% 

 Маусымдық шетелдік 
қызметкерлер  

2 209 9,2% 2 936 12,4% 1 714 23,2% 

*- қызметкерді ішкі корпоративтік ауыстыруд 

Дереккӛз: ЕРДО 

 

2020 жылға ШЖК тартуға ҥлестеме экономикалық қызмет тҥрлері 

бойынша жҧмыс кҥшіне 0,3% мӛлшерінде бекітілді, бҧл 2020 жылға 

28,4 мың бірлікті қҧрайды. 

Осылайша, 2020 жылдың 15 маусымына ҚР аумағында еңбек 

қызметін жҥзеге асыру ҥшін ШЖК тартуға 8 399 рҧқсат берілді, бҧл 

ағымдағы жылға ҚР бойынша жоспарланған ҥлестеменің 29,6% – ын 

қҧрады (28 361 бірлік). 

 

Тартылған елдер бӛлінісінде ШЖК қҧрылымын қарау кезінде 

Қытайдан келген мамандар санының айтарлықтай басымдылығы 

байқалады (4-сурет). 2020 жылдың 5 айында ҚХР-нан берілген 

рҧқсаттар саны 1 177 адамды немесе барлық берілген рҧқсаттардың 

13,6% - ын қҧрады. 



 

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН ДАМЫТУ ОРТАЛЫҒЫ 10 

 

Қытайдан басқа Қазақстанның еңбек нарығында ШЖК негізгі 

контингенті Венгрия 959 адам (барлық берілген рҧқсаттардың 12,4% - 

ы) және Тҥркия 748 адам (9,7%), Ҥндістан 600 адам (7,8%), 

Ҧлыбритания 421 адам (5,5%) сияқты елдердің азаматтарымен 

ҧсынылған. 

 
 

 

 

4 сурет. Елдер бӛлінісінде ШЖК тартуға берілген рҧқсаттардың жалпы 

санынан ҥлесі, %- бен 
 

 
Дереккӛз: ЕРДО 

 

ЕАЭО шеңберінде жҧмыс кҥшінің еркін қозғалысы туралы 

талаптар еңбек нарығына ӛз тҥзетулерін енгізеді. Осылайша, ЕАЭО 

туралы шарт қатысушы елдердің азаматтары ҥшін одақтың бҥкіл 

аумағында еңбекшілердің Жҧмысқа және еркін орын ауыстыруына тең 

қҧқықты бекітті. Осылайша, ЕАЭО аясында бҧл жҧмыс кҥші ШЖК 

болып табылмайды, осыған байланысты оларға ҥлестеу жҥйесі 

қолданылмайды. Бҧл жағдай ЕАЭО-ға қатысушы барлық елдер ҥшін 

еңбек мигранттары ҥшін ӛте қолайлы болып табылады. 2020 жылдың 
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1-тоқсанының қорытындысы бойынша Қырғызстаннан 112 мигрант 

(2019 жылы – 374 адам), Ресейден 912 (2019 жылы – 3 378 адам) 

келді. 

Бҧдан басқа, 2018 жылы Қазақстан мен Тәжікстан Ҥкіметтері 

арасында Келісім ратификацияланды, оның шеңберінде Қазақстан мен 

Тәжікстан азаматтарының тараптардың аумағында міндетті тіркеусіз 

30 кҥнге дейін болу мерзімі, сондай-ақ мемлекеттік шекарадан 

ӛткеннен кейін 90 кҥнге дейін тараптардың аумағында болу мерзімі 

ҧзартылды. Ресми статистикаға сәйкес 2019 жылы Тәжікстаннан 

келген кӛшіп – қонушылар саны 172 адамды, ағымдағы жылдың бірінші 

тоқсанында - 39 адамды қҧрады. 

Жалпы ТМД елдері арасында Қазақстанға келетін мигранттар 

саны бойынша Ӛзбекстан азаматтары кӛш бастап келеді, олардың 

саны 2019 жылы – 4 174 адамды, 2020 жылдың бірінші тоқсанында – 1 

273 адамды қҧрады. 

Осылайша, жоғарыда аталған барлық кӛші-қон ағындары 

экономикадағы дағдарыстық қҧбылыстарға байланысты жҧмыс 

орындарының жетіспеуінен қиындық кӛріп отырған Қазақстанның еңбек 

нарығына қысым жасай алады. 

Осыған байланысты, әлемнің барлық елдеріндегі экономикалық 

ҥдерістердің тоқырауы аясында кҥшейтілетін кӛші-қон ағынын тежейтін 

тетіктер қажет және ЕАЭО келісімі шеңберінде жҧмыс кҥшінің 

қозғалысын мониторингілеу жҥйесін ретке келтіру керек. 

 

 

III. Қазақстан өңірлері және қызмет тҥрлері бөлінісіндегі 

ШЖК 

 

Бҧдан әрі, Қазақстан ӛңірлерінің бӛлінісінде 2020 жылғы 15 

маусымдағы ШЖК тарту бойынша кӛшбасшылар арасында бірінші 

орында Атырау облысы (4,4 мың адам), бҧдан әрі – ШҚО (871 адам), 

БҚО (672 адам) және Нҧр-Сҧлтан қ. (532 адам) орналасқан (5-сурет). 

Маңғыстау облысы ӛткен кезеңдерде 3-ші позициядан облыс 

аумағында сақталған карантинге байланысты 8-ші позицияға кӛшті. 

Сонымен қатар, ШЖК ең аз саны СҚО – на тартылды - осы 

кезеңде барлығы 3 адам. Бҧл ЕАЭО шеңберінде жҧмысқа рҧқсат алу 

талап етілмейтін жақын орналасқан ресейлік қалалардың (Омбы, 

Екатеринбург, Челябинск және т. б.) білікті мамандарын тартумен 

байланысты болуы мҥмкін, соның салдарынан олар ШЖК қҧрамында 

ескерілмейді.  
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Талданып отырған кезеңде ШЖК саны бойынша салалық 

қҧрылымда қҧрылыс саласы басым (ШЖК жалпы санының орташа 

42,0%) (6-сурет). Осылайша, бҧл барлық ӛңірлерге шетелдік 

инвесторлардың қатысуымен ірі жобаларды іске асыруға байланысты 

аталған мамандардың тартылуымен байланысты. Екінші орында ауыл 

шаруашылығы (9,4%), және негізінен бҧл маусымдық жҧмысшылар. 

Әкімшілік және қосалқы қызмет кӛрсету саласындағы қызмет ҥшінші 

орында, оған біліктіліктің барлық деңгейіндегі басшылары 

кіретіндігімен анықталады. Тӛртінші орында тау-кен ӛнеркәсібі (орта 

есеппен 9,0%). 
 

5 сурет. 2020 ж. 15 маусымға ӛңірлер бӛлінісінде ШЖК тартуға рҧқсат 

берілді, адам. 

 
Дереккӛз: ЕРДО 

 

Қазіргі уақытта ӛткен ТЖ режиміне және ҚР аумағында карантин 

енгізілуіне байланысты бірқатар салаларда рҧқсат беру қысқартылды. 

Мәселен, ҥлестемелер санының қысқаруы ауыл шаруашылығы (-

2,3%), тау-кен ӛнеркәсібі (-1,2%), кәсіби, ғылыми және техникалық 

қызмет (-1,5%) және ӛңдеу ӛнеркәсібі (-4,6%) сияқты салаларда 

тартылатын ШЖК санының тӛмендеуіне әсер етті. Қарама-қарсы ҥрдіс 
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кӛбінесе қҧрылыс саласына (+5,3%) әсер етті, мҧнда жобалардың 

кӛпшілігі пандемияға қарамастан, штаттық режимде іске асырылады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 сурет. 2018 жылдан 2020 жылдың 15 маусымына дейінгі кезеңде 

СЭҚ бойынша ШЖК тартуға рҧқсат берілді, рҧқсаттардың жалпы 

санынан %- ы 

 
Дереккӛз: ЕРДО 
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IV. ШЖК және жергілікті жҧмыс кҥші 

 

Enbek.kz электрондық еңбек биржасының (ЭЕБ) талдауы 

кӛрсеткендей, жҧмыс іздеуде тҥйіндемені орналастыратын жергілікті 

мамандардың болуына қарамастан, ШЖК тарту ҥрдісі сақталуда (2-

кесте). Кӛп жағдайда бҧл қазақстандық мамандардың жҧмыс 

берушілердің талаптарына сәйкес келмеуімен тҥсіндіріледі. 

 

 

 

2 кесте. Ҥздік 10 мамандық бӛлінісінде тартылатын ШЖК мен қолда 

бар тҥйіндемелердің арақатынасы (жыл басынан бастап 2020 жылдың 

15 маусымына дейін) 

КӘСІПТІҢ АТАУЫ 
Тартылатын 
ШЖК саны 

ҚР ішкі 
нарығындағы 

тҥйіндеме саны 

ИНЖЕНЕР 1 875 5 243 

оның ішінде:  

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 182 189 

ДӘНЕКЕРЛЕУ ИНЖЕНЕРІ 126 17 

ИНЖЕНЕР-ҚҦРЫЛЫСШЫ 73 336 

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРШІ 57 148 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 56 237 

САПА ЖӚНІНДЕГІ 
ИНЖЕНЕР  

52 36 

ИНЖЕНЕР (қалғандары) 2 057 5 828 

БІЛІКСІЗ ҚҦРЫЛЫС 
ЖҦМЫСШЫСЫ 

551 960 

БІЛІКСІЗ А/Ш 
ЖҦМЫСШЫСЫ 

485 32 

МЕХАНИК 388 2 256 

ТЕХНИК 249 9 082 

ДӘНЕКЕРЛЕУШІ 148 2 511 

ГЕОДЕЗИЯШЫ 34 234 

ЭЛЕКТРШІ 96 2 014 

МОНТАЖДАУШЫ 93 1 504 

АУДАРМАШЫ 61 610 

 

Дереккӛз: ЕРДО 
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Кестеден кӛрініп тҧрғандай, тартылған мамандар бӛлінісінде 

ШЖК арасында инженерлер, біліктілігі жоқ жҧмысшылар, механиктер 

мен техниктер басым. ШЖК инженерлері арасында дәнекерлеу 

инженерлері басым. Сонымен қатар, ЭЕБ-на орналастырылған осы 

мамандық бойынша отандық мамандардың тҥйіндемесі осы бейінде 

ШЖК-ін толық алмастыру ҥшін жеткіліксіз болып табылады. Мәселен, 

егер бҥгінгі кҥні ШЖК арасында тартылған дәнекерлеу инженерлерінің 

саны 126 (ШЖК арасында ең сҧранысқа ие мамандардың бірі) болса, 

ЭЕБ-да тҥйіндемені орналастырған ізденушілер арасында, дәнекерлеу 

инженерлерінің барлығы 17 адамды қҧрайды. Осылайша, 

Қазақстанның еңбек нарығында дәнекерлеу инженерлерінің 

жетіспеушілігі байқалатыны анық, бҧл кейіннен осы мамандық 

бойынша ШЖК санына әсер етеді. 

Басқа мамандықтар бойынша жҧмыс берушілердің жергілікті 

кадрлармен алмастыру талаптарын сақтамауы әлі де байқалуда. 

Әсіресе, жалпы инженерлік мамандықтар бойынша (жоғарыда 

айтылғандарды қоспағанда), механиктер, техниктер, дәнекерлеушілер 

мен электршілер бойынша отандық кадрлар арасында жҧмыс 

іздеушілер саны жоғары. 

Мысалы, ағымдағы жылдың басынан бастап елге басқа 

елдерден тҥрлі бағыттағы 1 875 инженер тартылды, сонымен қатар 

ЭЕБ деректері бойынша жҧмыс іздеуде жҥрген ҧқсас кәсіптегі отандық 

мамандардың саны 5 243 адамды қҧрайды, яғни 2,8 есе кӛп. Егер 

тартылған инженерлердің ҧқсас мамандықтары бойынша 

тереңдетілетін болсақ, ЭЕБ деректеріне сәйкес, берілген рҧқсаттармен 

салыстырғанда  жергілікті инженер-қҧрылысшылар 4,6 есе, инженер-

электршілер 2,6 есе және инженер-технологтар 4,2 есе кӛп. 

Сонымен қатар, жыл басынан бері ЭЕБ-да техниктің 9082 

ізденушісі (36,5 есе артық), 96 электрші (2014 21 есе), 148 

дәнекерлеуші (2511 17 есе) және 388 механик (2256 5,8 есе артық) 

болған жағдайда 249 техник тартылды. 

Сонымен қатар, жҧмыспен қамту органдарына ӛтініш білдірген 

және жҧмысқа орналасуға мҧқтаж адамдардың болуына қарамастан, 

ШЖК қҧрамында білікті емес жҧмысшыларды тарту фактілері бар. 

Мәселен, жыл басында облыс бойынша жҧмыспен қамту 

орталықтарында (ЖҚО) 11,5 мың адам есепте тҧрғанына, ал ағымдағы 

жылдың бірінші тоқсанында барлығы 7,9 мың адам ӛтініш білдіргеніне 

қарамастан, Шығыс Қазақстан облысына қҧрылыс саласына 551 

жҧмысшы тартылды 



 

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН ДАМЫТУ ОРТАЛЫҒЫ 16 

 

Ауыл шаруашылығы саласына ШЖК ретінде 485 жҧмысшы 

тартылды, оның ішінде Батыс Қазақстан облысында - 383, Алматы 

облысында - 94. Бҧл ретте, аталған облыстарда жыл басында 

жҧмыспен қамту органдарында есепте тҧрған және бірінші тоқсанда 

ӛтініш берген адамдардың саны тиісінше 53,6 мың және 106,7 мың 

адамды қҧрады. 

Облыстар бӛлінісінде ШЖК ең кӛп саны Атырау облысында (4410 

адам) тартылды. Мәселен, осы ӛңірде 706 шетелдік инженер (осы 

ӛңірде ЭЕБ - да осы мамандық бойынша 306 тҥйіндеме 

орналастырылған), 379 механик (124 тҥйіндеме орналастырылған), 

212 техник (543 тҥйіндеме орналастырылған), 137 дәнекерлеуші (126 

тҥйіндеме орналастырылған) тартылды. 

 

V. Қорытындылар мен ҧсынымдар 

Қазақстандағы шетелдік жҧмыс кҥшінің (бҧдан әрі - ШЖК)  жай-
кҥйін талдау экономикаға мамандарды тартуға және шет елдерден 
білікті емес жҧмыс кҥшін тартуға берілетін рҧқсаттар санының соңғы 3 
жылда тӛмендеу ҥрдісі бар екенін кӛрсетті. 

Ағымдағы жылы ШЖК-не рҧқсаттар саны 3,2 есеге қысқарды, бҧл 
сондай-ақ COVID-19 пандемиясы аясында елде және әлемде 
карантиндік шараларды енгізуге байланысты болды. 

Ағымдағы ҥрдістер сақталған кезде тартылатын ШЖК тек 
Қазақстанда ғана емес, ӛңірлік және жаһандық аспектіде де 
айтарлықтай тӛмендеу ықтималдығы жоғары. 

Бірінші жартыжылдықта, негізінен шектеу шаралары енгізілгенге 
дейін, экономиканың ШЖК-не ең мҧқтаж салалары қҧрылыс қызметі, 
ауыл шаруашылығы және тау-кен ӛнеркәсібі атап ӛтілді. Осы салалар 
бірлесіп ШЖК барлық санының 60% - дан астамын тартады.  

Тартылатын ШЖК қҧрылымы әр ӛңірде бірегей және бірінші 
кезекте ӛңірдің экономикалық ерекшеліктеріне байланысты. Негізінен 
дағдылар деңгейі орташа ШЖК тартылған ШҚО мен Алматы облысын 
қоспағанда, кәсіпорындар негізінен жоғары білікті шетелдіктерді 
тартады. 

Ӛңірлер арасында ШЖК ең кӛп саны батыс ӛңірлеріне тартылды. 
Осылайша, Атырау облысында тартылатын ШЖК-нің 52,5% 
шоғырланған. Сондай - ақ, ШҚО, БҚО, Нҧр-Сҧлтан қ., Алматы қ. және 
Алматы облысы белсенді тҥрде ШЖК тартты. Бҧл ӛңірлерге 
тартылатын ШЖК-нің 35,5% - ы келеді. 

ШЖК қҧрылымында Қытай азаматтары басым, олардың берілген 
рҧқсаттар бойынша ҥлесі 13,6% - ды қҧрады. 
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Жалпы кӛшіп-қонушылардың ҥлкен ағымы 2020 жылдың бірінші 
тоқсанында Ӛзбекстан, Ресей, Қырғызстан және Тҥркменстаннан да 
байқалды. Ағымдағы жылдың екінші тоқсанының қорытындысы 
бойынша шектеу шараларына байланысты жағдай тӛмендеу жағына 
ӛзгеруі мҥмкін.  

Бҧл ретте, пандемия кезеңінде даму алған қашықтықтан 
жҧмыспен қамту уақыт ӛте келе кӛші-қон процестерін, әсіресе ақыл-ой 
еңбегінің жоғары білікті мамандары ҥшін жҧмсаруы мҥмкін, бҧл да осы 
еңбек процестерін реттеу тетіктерін әзірлеуді талап етеді. 

Талдау экономиканы дамыту процесінде елде дамыған кәсіби 
еңбек нарығын қалыптастыру қажеттігін тағы да кӛрсетті. Бҧл ретте, 
ӛңірлерге әкелінетін шетелдіктердің санын айқындау процесінде 
қандай да бір ӛңірдің жергілікті еңбек ресурстарының нақты әлеуеті 
әрқашан ескерілмейді. 

Мәселен, тартылатын мамандардың жалпы санындағы 
маусымдық қызметкерлердің ҥлесі ҧлғаюда (соңғы ҥш жылдың 
динамикасына қарай). Мҧның себебі отандық жҧмыс берушілерге 
заңсыз тартылуы жеңіл және заңнамада белгіленген әлеуметтік 
тӛлемдер мен аударымдарды талап етпейтін біліктілігі жоқ арзан 
шетелдік жҧмыс кҥші тиімді болуымен байланысты болуы мҥмкін. 

Сондай-ақ талдау еңбек кӛші-қоны процестерін неғҧрлым дәл 

басқару ҥшін Қазақстан экномикасы саласына ШЖК тарту тетігіне 

кейбір ӛзгерістер енгізу, атап айтқанда ШЖК іріктеу мен пайдаланудың 

сараланған тетігі, ішкі кӛші-қонға жәрдемдесу және халықтың 

ҧтқырлығын қолдау, заңсыз кӛші-қонға қарсы іс-қимыл жӛніндегі 

тетіктерді әзірлеу, сондай-ақ ШЖК тартудың басымдылығы жҥйесін 

енгізу қажет екендігін кӛрсетеді. 

Осыған байланысты бірқатар ҧсыныстар ҧсынылады: 

1. ШЖК еңбек нарығының және стихиялық еңбек кӛші-қонының 

тереңдетілген мониторингі ҥшін ШЖК берілген рҧқсаттары бойынша 

ғана емес, сондай-ақ ӛз бетінше жҧмысқа орналасу ҥшін келген 

шетелдіктердің де кӛрсеткіштері болуы қажет. Осыны ескере отырып, 

жоғарыда кӛрсетілген контингент бойынша деректерді алу ҥшін ҚР 

Кӛші-қон қызметі АЖ-мен біріктіру қажет.  

2. Тиісті ақпараттық жҥйелерді біріктіру арқылы ЕАЭО Келісімі 

шеңберінде жҧмыс кҥшінің қозғалысын мониторингтеу жҥйесін енгізу 

және НҚА-ға тиісті тҥзетулер енгізу негізінде ішкі еңбек нарығын, 

әсіресе біліктілігі жоқ және заңсыз мигранттардан қорғау тетіктерін 

әзірлеу қажет.   

3. "Болашақ" Бағдарламасы шеңберінде ШЖК ретінде 

тартылатын мамандарды талдау негізінде экономика ҥшін тар 
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шеңберде мамандандырылған тапшы кадрларды даярлауға баса 

назар аудару. 

4. ЖАО отандық кадрларды даярлау және біртіндеп шетелдік 

мамандарды алмастыру тҧрғысынан ӛзара іс-қимыл жасау мақсатында 

жыл сайын ШЖК тартатын жҧмыс берушілердің тҧрақты мониторингін 

жҥргізу.  

5. Отандық мамандардың ШЖК-ін ауыстыру ҥшін міндетті болып 

табылатын халықаралық сертификаттар, лицензиялар алуы ҥшін 

жағдайлар жасау (оның ішінде қызметтің белгілі бір тҥрлері бойынша 

сертификаттау және лицензиялау жҥйесін енгізу, осы мәселені НҚА 

деңгейінде реттеу). 

6. Ӛңдеуші ӛнеркәсіп, индустрияландыру, кӛлік, тҧрғын ҥй 

қҧрылысы, ауыл шаруашылығы және ӛңірлерді дамыту салаларында 

іске асырылатын мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде жобаларды 

іске асыру кезінде жергілікті кадрларды қолдау жӛніндегі тиісті 

міндеттерді кӛздеу.   

7. Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша 

мердігерлермен шарт жасасқан кезде кадрларды жергілікті қамту 

бойынша міндетті талап белгілеу. Актілерге қол қойған кезде 

қазақстандық кадрларды тартуды растайтын деректемелер мен 

әлеуметтік аударымдарды кӛрсете отырып, жалақы жӛніндегі 

ведомостарды міндетті тҥрде ҧсынуды белгілеу. 


