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EEU member countries. In order to identify differences in the achievements of human development in EEU member 
countries the authors analyzed key indicators of the HDI, standard of living and well-being of citizens of the 
countries - members of the integration association. The authors come to a conclusion about the similarity of many 
problems in the field of human development, which should be taken into account in each country - a member of the 
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Түйін сөздер: адам дамуы, адам əлеуеті, адам əлеуеті дамуының индексі, Қазақстан, ЕАЭО. 
Аннотация. Мақалада Қазақстан мен Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) мемлекеттеріндегі адам 

əлеуеті дамуының мəселелері авторлармен қарастырылған. Мақалада ЕАЭО мемлекеттері арасындағы адам 
дамуының Индексі (өмір ұзақтығы, адам басына шаққандағы ЖІӨ, білім деңгейі), табыстылық пен өмір 
деңгейінің (еңбекақы мен зейнетақының орта мөлшері; ең төменгі күнкөріс деңгейінің мөлшері; Джини 
коэффициенті, басқа да көрсеткіштер) жетістіктері бойынша талдау жасалынды. Авторлармен ЕАЭО-қа 
əрбір мүше елдің, сонымен қатар интеграциялық бірлестік деңгейде ескерілуі тиіс адам əлеуеті дамуы 
саласындағы көптеген мəселелердің ұқсастығы белгіленген. 

 
1. Кіріспе 
 Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) – 2014 жылдың 29 мамырында қол қойылған келісім 

негізінде құрылған халықаралық интеграциялық экономикалық бірлестік (одақ). Одақ 2015 
жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді. 

Құрылтайшы мемлекеттер елбасыларының айтуы бойынша одақ құрудың негізгі мақсаты 
мемлекеттердің экономикалық интеграциясы болып табылады. Интегрциялық бірігудің соңғы 
мақсаты – қауымдастық, елдердің ұлттық экономикаларының бəсекеге қабілеттілігін арттыру мен 
жаңарту. Бірігудің негізі-капитал, тауар мен қызмет жəне жұмыс күші қозғалысының еркіндігі. 
Мемлекеттер экономиканың басты салаларында, жекелей адам ресурстары саласында бірыңғай 
саясат жүргізуге келісімін берді. 

Дəстүрлі экономикалық интеграция ұлттық экономикалардың өзара араласуы мен жаңа 
сапалы шаруашылық кеңістіктің құрылу үдерісі ретінде анықталады. Аймақтық интеграция саяси, 
əлеуметтік, ғылыми-техникалық, мəдени интеграцияны қамтушы интеграция ретінде кең мағынада 
аймақтың жалпы нормаларын, ережелер мен саясатын құру үдерісі деп түсіндіріледі [1]. Бұл ретте 
интеграция ішкі кедергілердің үдемелі төмендеуі мен сыртқы ойыншыларға қатысты мүмкін 
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болатын жаңа кедергілер құратын  ауқымды аумақтық дифференциацияны көздейді [2]. Бұл 
дифференциация, əдетте, жұмыс істеп тұрған немесе жаңа аймақтық сəйкестіқтің айтарлықтай 
дамуына алып келеді. Осыған орай бірлестіктің қатысушыларына теңдестіруге немесе керісінше 
əлеммен шекаралық желілерді жүргізуге мүмкіндік береді. 

Тек экономика саласындағы интеграция тəуекелді, осал ұзақ мерзімді жобаға айналады. 
Өйткені, халықтың өмір сүру деңгейіндегі аймақтық  интеграцияның халықтың өмір сүру 
деңгейіне оң əсері өте баяу жəне біркелкі емес пайда болады. Қолайсыз шаруашылық конъюнктура 
кезеңінде ең əлсіз елдер мен аумақтар басқаларға қарағанда қиындықтар мен мұқтаждықтарға тап 
болады. Егер біріктіруші идея болмаса, бұл орталықтандырушы үрдістердің ұлғаюына əкеледі; 
интеграцияға наразылық жалпы халық пен таңдаулы топтар арасына таралады [3]. 

Кейбір сарапшылар қазіргі еуразияшылдық идеяда өзін-өзі анықтау мен адам капиталын 
сақтау мен арттыру үшін қажетті ұлт біріктірудің құралын көреді [4]. ЕАЭО экономикасының 
негізін қоғамның əлеуметтік-экономикалық дамуының басты қозғаушы күші адам капиталы 
құрайды. 

ЕАЭО-ның алдына қойған міндеттерінің шешімі осы мемлекеттердегі адам ресурстарын 
дамытумен, əлеуметтік қорғалу, денсаулық сақтау саласында Одақ шенберінде жаңа 
мүмкіндіктерді пайдаланумен, білім дамытумен, халықтың көші-қон мəселелерін реттеумен 
байланысты.  «Қазақстан мен ЕАЭО мемлекеттерінің қазіргі экономикалық жүйесіндегі негізгі 
бағыты адам капиталын дамыту. ЕАЭО-ның құрылуы кедергісіз сапалы білім мен кəсіби дағды 
жəне еңбекпен қамтылуға мүмкіндік береді».  ЕАЭО шарттарында ел экономикасында халықтың 
өмір сүру сапасын арттыру саясаты мен халықтың өмір сүру сапасын арттыру мен кедейшілікті 
азайту бойынша жобалар инвестициялық тартымдылық үшін аса маңызды [5]. 

2. ЕАЭО: құрылуы мен қысқаша сипаттамасы 
2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап аймақтық экономикалық интеграцияның жаңа 

халықаралық ұйымы- Еуразиялық экономикалық ұйым жұмысын бастады. Қатысушылары: 
Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы, Беларусь Республикасы, Армения Республикасы, 
Қырғызстан Республикасы. ЕАЭО құрудың негізгі мақсаты – тауар, қызмет, капитал, жұмыс 
күшінің бірыңғай нарықты құрастыру, экономика салаларындағы бірыңғай, келісілген саясатты 
жүргізу. 

Кесте 1-де бес мемлекеттің дамуының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері көрсетілген. 
2014 жылдың деректері бойынша ЕАЭО мемлекеттерінің халық саны əлемдік 2,5%-ды құрады; 
ЖІӨ шамамен 3%, ал ауданы-13% [6]. 

 
Кесте 1 – ЕАЭС мемлекеттерінің сипатамасы, 2014 жыл 

 
Мемлекеттер Халық саны, 

млн. адам 
Нақты ЖІӨ 

мөлшері, млрд. 
АҚШ доллары 

Жан басына 
шаққандағы 

ЖІӨ, мың. АҚШ 
доллары 

Инфляция, % Жұмыссыздық, % 

Армения 3,0 11,6 
 

3,8 4,6 17,6 

Беларусь 9,4 75,9 8,0 16,2 - 
Қазақстан 17,4 227,4 13,1 7,4 5,0 

Қырғызстан 5,8 7,4 1,3 10,5 8,0 

Ресей 146,3 1 880,6 12,8 11,4 5,2 
ЕАЭО 182,0 2 202,9 12,1 11,1 5,4 

Ескерту: автордың есептеулері бойынша [7] 

ЕАЭО мен ЕО салыстыра отырып, біз ЕО-ң барлық қатысушы алты мемлекеті экономикалық 
дамудың бірыңғай деңгейінде болғанын жəне жоғары дамыған өнеркəсіпке негізделген 
шаруашылықтың ұқсас құрылымы болғанын көреміз [8]. ЕАЭО-да елдер бойынша экономикалық 
параметрлердің полярлық шашылуы байқалады (кесте 1). Бұған қоса аймақтық еуразиялық 
интеграцияны тоқтатушы нақтылы себептер бар: ұлттық экономика құрылымының ерекшеліктері, 
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сауда-экономикалық ынтымақтастық деңгейінің төмендеуі, қатысушы мемлекеттердің ішкі, 
сыртқы саясатындағы айырмашылықтар. 

3. ЕАЭО мемлекеттеріндегі адам дамуы 
Əр түрлі экономикалық əлеуеті бар мемлекеттер бойынша адами əлеуеттің даму өсімі 

ағымдағы жүз жылдықтың басындаайтарлықтай өсімді адам дамуының жоғары деңгейі үлесі бар 
мемлекеттер көрсетеді. Бұл топқа БҰҰ-ның АДИ бағалау əдісі бойынша ЕАЭО-ның барлық 
қатысушы мемлекеттері кіреді, Қырғызстаннан басқа (Қырғызстан орташа АДИ мемлекеттер 
тобына кіреді). АДИ мағынасына байланысты мемлекеттердің төрт тобы ерекшеленеді: АДИ-ң өте 
жоғары деңгейі  (0,808 жəне жоғары), жоғары (0,700 бастап 0,808 дейінгі), орташа (0,556–0,699) 
жəне АДИ-ң төмен деңгейі (0,556 төмен) [8]. 

Соңғы онжылдықта ЕАЭО-ң барлық қатысушы мемлекеттері білім, өмір сүру ұзақтығы, 
табыстылықтағы жетістіктерге негізделе есептелген Адам дамуының индексі өсімі бойынша оң 
нəтижелерді көрсетті: Одақтын ешбір мемлекетінде АДИ 2014 жылы 2005 жылдан төмен болған 
емес [9]. Адам дамуының төмен деңгейі үшін индикатордың орташа Арменияда – 0,733, 
Беларусияда – 0,798, Қазақстанда – 0,788, Қырғызстанда – 0,655.  

Соңғы онжылдықта жаһанды дағдарыс жылдарында 2008 – 2009 жж. ЕАЭО-ң барлық 
қатысушы мемлекеттерінде АДИ динамикасының өсімі байқалды, Армения мен Қырғызстаннан 
басқа (2010 жылы бұл көрсеткіштің төмендеуі байқалды, бірақ 2011 жылдан бастап өсімі қалпына 
келді) [9]. 
 

Кесте 2 – Көрсеткіштердің салыстырмалы талдауы жəне Адам дамуының индексі бойынша Қазақстан 
Республикасындағы жағдай, 2014 жыл 

 

№ Индикатор 
Əлемнің алдыңғы қатарлы үш 
елінің көрсеткіштері 
 

ЕАЭО қатысушы-мемлекетерінің 
көрсеткіштері  

1 Адам дамуының индексі (АДИ) 
 

1. Норвегия – 0,944  
2. Австралия- 0,935 
3. Швейцария- 0,930 

50. Беларусь- 0,798 
50. Ресей – 0,798  
56. Қазақстан – 0,788  
85. Армения – 0,733  
120. Қырғызстан- 0,655 

2 Туу кезінде күтілетін өмір сүру 
ұзақтығы, жылдар 
 

1. Гонконг (Қытай) – 84,0 
2. Жапония -83,5 
3. Италия – 83,1 
 

Армения – 74,7  
Беларусь – 71,3  
Ресей – 70,1  
Қырғызстан- 70,6 
Қазақстан – 69,4 

3 Күтілетін оқытылу 
ұзақтығы,жылдар 
 

1. Австралия – 20,2 
2. Жаңа Зеландия – 19,2 
3. Исландия- 19,0 
 
 

Беларусь – 15,7 
Қазақтан – 15,0  
Ресей – 14,7 
Қырғызстан- 12,5 
Армения – 12,3  

4 Орташа оқытылу ұзақтығы, 
жылдар 
 

1. Германия, Ұлыбритания,  - 
13,1 
2. Австралия, Канада – 13,0 
3. АҚШ – 12,9 

Беларусь – 12,0  
Ресей – 12,0  
Қазақстан – 11,4  
Армения – 10,9  
Қырғызстан- 10,6 

5 Жан басына шаққандағы жалпы 
ұлттық өнім (ЖҰӨ), АҚШ долл. 

1. Катар - 123,124 
2. Кувейт- 83,961 
3. Лихтенштейн- 79,851 
 

Ресей - 22,352  
Қазақстан - 20,867  
Беларусь - 16,676 
Армения - 8,124  
Қырғызстан- 3,044 

6 Денсаулық сақтауға мемлекеттік 
шығындар  (ЖІӨ-нен % ) 

1. АҚШ – 17,1 
2. Микронезия – 12,6  
3. Франция – 11,7  

Қырғызстан- 6,7 
Ресей- 6,5 
Беларусь- 6,1 
Армения – 4,5 
Қазақстан – 4,3 

Ескерту: автордың талдауы бойынша [9] 
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Ағымдағы онжылдықтың ортасында АДИ рейтингісінде белгіленген динамика нəтижесінде 
ЕАЭО келесі орындарға иеленді: Ресей мен Беларусь –50-ші орын, Қазақстан-56-шы орын, 
Армения – 85, Қырғызстан – 120-шы. 

Оқытылудың ұзақтығы бойынша көрсеткіш барлық ЕАЭО мемлекеттері жоғары орында. 
Барлық қатысушы мемлекеттерде, Қырғызстаннан басқа, бұл көрсеткіш адам дамуының өте 
жоғары деңгейіне ие мемлекеттер тобына жақындап келеді.  

Алайда, салыстырмалы төмен дамыған елдермен салыстырғанда, осы елдердің жан басына 
шаққандағы өмір сүру ұзақтығы жəне ЖІӨ-нің көрсеткіштері бұл мемлекеттерде АДИ 
мағынасының төмендеуіне əкеледі.  

Туғандағы өмір сүру ұзақтығының көрсеткіштері (жас саны), денсаулық сақтаудың сапасы 
бойынша Ресей, Армения, Беларусь адам əлеуеті дамуының жоғары деңгейі елдер қатарында, ал 
Қазақстан мен Қырғызстан – адам дамуының орташа деңгейдегі мемлекеттерден төмен.  

Жекелеген топтарды қарастырғанда 2010–2015 жж. ЕАЭО-ң барлық мемлекеттерінде 60-
жастан жоғары адамдар үшін күтілетін өмір сүру ұзақтығы, Армениядан басқа (20 жас), адам 
дамуының  орташа деңгейінен төмен болды (18,5 жас). 

Осы жағдайдың факторлардың бірі болып ЖІӨ-ге қатысты денсаулық сақтау саласына 
жұмсалатын шығындар табылады. Адам дамуының өте жоғары деңгейі бар елдерінде денсаулық 
сақтау саласына жұмсалатын шығындар орташа 12,2% құрайды, адам дамуының жоғары деңгейі 
бар елдерде – 6,0%; тек Ресей, Беларусь пен Қырғызстанда денсаулық сақтауға шығындар 6%-дан 
жоғары, сəйкесінше, 6,5%, 6,1% жəне 6,7%. Арменияда – 4,5%, Қазақстанда - 4,3% [9]. 

4. ЕАЭО азаматтарының өмір сүру деңгейі мен дəулеттілігі 
Жан басына шаққандағы ЖІӨ деңгейі, білім мен өмір сүру ұзақтығының көрсеткіштері негізгі, 

бірақ адам ресурстарының жағдайын бағалау үшін тұрғындардың табыстылық деңгейін, 
құрылымын сипаттайтын басқа да индикаторларды (еңбекақы мен зейнетақының орташа мөлшері, 
ең төменгі күнкөріс деңгейінің мөлшері, Джини коэффициенті) қолдану қажет. 

Еуразиялық экономикалық комиссияның мəліметтері бойынша 2014 жылы ең жоғары орташа 
еңбекақы – Ресейде (856 АҚШ долл.); Қазақстанда (675 АҚШ долл.); Беларусь елінде бұл 
көрсеткіш 590 АҚШ долл., Арменияда-381 АҚШ долл., Қырғызстанда-229 АҚШ долл [7]. 

Айтарлықтай айырмашылық орташа зейнетақының мөлшері – 240 доллардан Беларусь елінде 
(2014 жылдың желтоқсан айында) бастап Арменияда 77 долларға дейін. 

Ресми ақпараттар бойынша ЕАЭО-ң барлық мемлекеттері ішінде ең аз жұмыссыздар Қазақ-
станда – экономикалық белсенді халықтан 56,1 мың адам немесе 0,6%. Келесі орында Беларусь – 
39 мың жұмыссыз немесе 0,9%, Ресейде 1,3% экономикалық белсенді халықтан  1 млн. адам. 

Қырғызстанда ресми тіркелген жұмыссыздар саны 59,3 мың адам, жұмыссыздық деңгейі 2,4% 
құрайды жəне 73 мың жұмыс істемейтін адам Арменияда тіркелген.  

Атап өту қажет, Ресейден басқа, жұмыс орындары көп, бірақ жұмыссыздар саны – 1,2 млн., ал 
интеграциялық бірлестіктің басқа мемлекеттерінде бұл жағдай керісінше. 

 
Кесте 3 –Азаматтардың табысы мен ЕАЭО бойынша өмір сүру деңгейі, 2014 жыл 

 
Елдер Еңбекақы,  

АҚШ 
долл.  

Ең төменгі 
күнкөріс 
деңгейі, 
АҚШ долл. 

Кедейшілік
деңгейі, % 

Джини 
коэффициенті 

Зейнетақының 
орташа мөлшері, 
2014 жыл, 
желтоқсан 

Еңбекақының 
ең төменгі 
деңгейі, 2014 
жылдың аяғы 

Армения 381 -1 30 0,373 77 108 

Белоруссия 590 128 4,8 0,275 240 167 
Қазақстан 675 106 2,8 0,278 198 110 

Қырғызстан 229 93 30,6 0,429 81 15 

Ресей 856 212 11,2 0,416 197 100 
1 –Арменияды ең төменгі күнкөріс деңгейі анықталмайды 
Ескерту: автордың талдауы бойынша [7]. 
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Қазіргі əлеуметтік-экономикалық жағдай кезінде ЕАЭО-ң алдында тұрған экономикалық өсім 
мен халықтың дəулеттілігін арттыру міндеттері бойынша Одақ деңгейінде жəне əрбір қатысушы 
мемлекет деңгейінде əлеуметтік саясатты оңтайландыру бойынша шараларды əзірлеу іске асады.  

Адами əлеуетті дамытуды қамсыздандыру мəселесінің шешімі егде жастағы халыққа, кəрілікті 
əлеуметтік қамсыздандыру бойынша заңды жүйені дамытуға, ана мен баланы қолдауға, білім 
деңгейін жоғарылатуға қатысты бірыңғай тұжырымдаманы əзірлеуде кешенді жолды қажет етеді.  

ЕАЭО-ға қатысушы мемлкеттердің экономикалық, əлеуметтік, демографиялық əртектілік 
ерекшеліктерін, сонымен қатар геополитикалық тəуекелдердің өсімі шарттарында жаһандық 
бəсекелестік қысымын ескеретін өзінің əлеуметтік моделін құрастыруға тура келеді.   
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В КАЗАХСТАНЕ  
И В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 
Н.А. Курманов, С.С. Бактымбет, А.С. Бактымбет  

 
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, 

Астана, Казахстан 
 
Ключевые слова: человеческое развитие, человеческий потенциал, индекс развития человеческого потенциала, 

Казахстан, ЕАЭС. 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы развития человеческого потенциала в Казахстане и в 

странах ЕАЭС. Для выявления различий в достижениях развития человеческого потенциала, авторами проведен анализ  
человеческого развития в странах ЕАЭС по ключевым индикаторам ИЧР, уровню жизни и благосостоянию граждан 
стран – членов интеграционного объединения. Авторы приходят к выводу о сходстве многих проблем в сфере развития 
человеческого потенциала, которые должны быть приняты во внимание как в каждой стране – члене ЕАЭС, так и на 
уровне интеграционного объединения. 
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