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Кіріспе
Егеменді ел болып, іргемізді бүтіндеп отырған кезде ұзақ жылдар бойы отаршылдық тұзағына түскен ұлттық санамыз қайта жанданып, даму үстінде. Соның бір жарқын көрінісі ұлттық демографиялық санамыз бен демографиялық мінез-құлқымызда орын алып отырған келелі өзгерістерден айқын байқалады. Кейінгі жылдары демографиялық деректерді білуге деген құлшыныс артып, қазақ ұлтының үрім-бұтағының өсіп-өнуі, сандық және сапалық өркендеуінің ахуалы қалай деген сауал әркімді де ойландыра түсуде. Саны жағынан әлемнің өркениетті дамыған елдерінен кешен қалған қазақ халқы үшін демографиялық  ой-сананы жаңа сапалық тұрғыда қалыптастырудың тарихи маңызы аса зор. Сондықтан тәуелсіздігін әлем таныған, БҰҰ-ның толыққанды мүшесі Қазақстан ұлысы дүниенің төрт бұрышындағы өзінің географиялық орны мен әлем халықтары арасындағы үлес салмағын айқын түсіне білуі керек. Ол қазақ ұлысының геополитикалық және демосаяси санасының негізгі өзегі болуға тиіс.
   Дипломдық жұмыстың өзектілігі: Қазақстан Республикасындағы демографиялық ақуал күрделі болуда. Себебі мемлекетіміздің жері үлкен болғаны мен халқы аз болуда. Қазақстандағы осы демографиялық ақуалды жақсарту мақсатында түрлі жұмыстар жасалуда. Мемлекетіміздің демографиялық саясат жүргізуінің белсендігі осы аз санды мемлекеттің санын өсіру мақсатында жүргізілуде.
Елдегі Көші-қон және туу деңгейінің төмендеуі халық санының күрт төмендеуіне алып  келді. 1991-2000  ж.ж . болған экономикалық қиындықтардың салдарынан басқа ұлт өкілдерінің өз ата мекендеріне көшуі белең алды. Нарықтық қатынастың қиндыына ұрынған халық аз уақыттың ішінде туу деңгейінің төмендеуінің жоғары деңгейіне ұшырады. Соңғы жылдары дұрыс жүргізіліп жатқан демографиялық саясат негізінде туу мен халықтың табиғи өсімінде ілгерілеушілік бар. Осы мақсатта  көптеген ғалымдар зертту жұмыстарын жүргізді. Олар:
Халықтың демографиялық санасы көп қатпарлы ол ұлттық санамыздың бастау алар мәйегі және оны өсіре алатын басты дәнекері. Өткен ғасырларда бытыраңқы халықтың, басын құрау, оны бір орталыққа тас түйін етіп топтастыру тайпалар мен рулық  бірлестіктерді  өзара туыстастыратын жақындастырудан, олардың шежіре тарихын мадақтап, құрмет тұтудан басталған. Ал бүгінгі күні бұл құбылыста дәстүрлі тарихи-этнографиялық ой-сананың рөлі артып отыр.
Қазақ халқының ұстамды мінезі, салқын қанды сабырлы қимылы солтүстік қоңыр салқын белдеу табиғатының ықпалымен қалыптасқан игі қасиет.
       Республикамызда славян халықтарымен қатар, түркі тілдес халықтар сан жағынан айтарлықтай дәрежеде қоныстанған. Олармен араласудан тілімізді байытып, дінімізді берік етеміз, мәдениетімізді өркендетіп, мемлекеттігімізді күшейте аламыз. Олар біздерге алғашында сүйеу ғана емес, кейін кірме де болып, сандық жағынан өсуімізге әсер ете алады. Түркі тілдес ұлт өкілдері бізге нәсілі де, тілі де, мәдениеті де бөтен келімсектерді арамыздан жылдам ығыстырып шығаруға себін тигізе алады. Жақын арада 3-4 есеге дейін өсім бере алатын шығыс халықтарының саны республикамызда 1,5 млн. адам.
Тәуелсіздігімізге қол жетіп, дербес мемлекетімізді құрып отырған бүгінгі таңда сыртқы елдермен халықаралық байланысқа ерекше мән берген жөн. 
Дипломдық жұмыстың міндеті:
-- Қазақстан халқына  этнодемографяилық сипатту
        -- Қазақстан халқының  демографиялық жағдайына сипатау.
-- Демографиялық болжам




1  Қазақстан халықына этнодемографиялық сипаттама.
1.1   Қазақстанға басқа ұлт өкілдерінің қоныстану тарихы.

Қазақстан халқының көп ұлттық құрамының қалыптасуы XVIғ. басталды. Бұл кезде Ресей өкіметінің қудалауынан қашқан орыстар, украиндықтар, татарлар және басқа ұлттардың өкілдері қазақ еріктілері деп аталатынға бірікті. 1890 жылдары Ресей мен Украинадан келген шаруалардың отарлауы күшейе түсті. Ресейдің әскери және миграциялық   экспансиясының  барысында салынған бекіністердің   негізінде негізін   орыстар,   украиндықтар және татарлар мекендеген алғашқы отарлық қалалар пайда болды.
1881-1883 ж.ж Қытайдың солтүстік-батысынан 50 мыңдай дүнгендер мен ұйғарлар көшіп келді.
1864 жылы Шымкент пен Ташкенттің құлауынан кейін бұл жерге Ресей империясының орталық губерниясынан орыс және украйн жерсіз қалған шаруаларын көшіре бастады. Қоныстанушылардың басым көпшілігі суғармалы егіншілікпен таныс емес еді, сондықтан облыстың оңтүстік-шығысындағы барлық өзен алқаптарын мекендеді.
Қазақстанды шаруалардың отарлауы XIX ғ. Соңғы он жылында және ХХғ басында Столыпиндік аграрлық реформаға байланысты ерекше күшейді. Небір 46 жылдың ішінде (1871 -1917 ж.ж) өлкеге 1,6 млн. Адам келіп тұрақтап қалды, олардың негізгі көпшілігі 1907-1916 жылдарға келеді. Осының салдарынан XIX ғасырдың аяғында және XX ғасырдың басында өлкеде 60-тай ұлтың өкілдері тұрды, олардың ішінде түрік тілдес халықтардан (өзбек, ұйғыр, қырғыз, қарақалпақ, татар, башқұрт т.б.) басқа неміс, поляк, мордва, дүнген, тәжік, еврей және т.б . бар еді.
1926 жылы халық санағы бойынша Қазақстанның қазіргі шекарасында 6198,4 мың адам тұрды, олардың 58,5 проценті қазақ, 20,6 проценті-орыс, 13,9 процент-украйн, 2,1 процент-өзбек, 1,3 процент -татар, 1,0 процент-ұйғыр, 0,8 процент-неміс және т.б.
1928-1934 ж.ж Қазақстанда ашаршылық басталды, ол көшпенді және жартылай көшпелді елді отырықшыландыру, сол сияқты қолдан урбанизациялау істерін зорлап ұжымдастыру саясатымен ұштастыра жүргізуі салдарынан туды. Жүздеген мың орыстар, украйндар, ұйғырлар және басқа ұлт өкілдері қырылды, бірақ қырылғандардың негізгі көпшілігі қазақтар болды. Қолда бар есеп бойынша 1929-1938ж.ж. 2610 мың қазақ қырылды, 1935-1938 ж.ж. әлеуметтік және саяси репрессияның салдарынан 135 мың адам жойылды. Қазақтардан барлық шығын 2750 мың адам болды.
1928-1930 ж.ж. ішінде жаңа құрылып жатқан совхоздарға елдің әртүрлі облыстарынан 65 мың отбасы көшіп келді. 1940ж. Украина мен РКФСР-дің жері аз аудандарынан, әсіресе Мордавия, Чувашия, Татарстан жэне басқа республикалардан ерік білдірген шаруаларды ұйымдасқан түрде көшіріп әкелу басталды.
30 ж.ж. ақырында бірсыпыра этностық топтардың жер аудару басталды, олардың бір бөлігі Қазақстанға жер аударылды. 1937 ж. қыркүйек-қазан айларында Қиыр Шығыстан Қазақстанға 110 мың корейлер, Азербайжан мен Армениядан 2,4 мыңнан астам ирандық, әзірбайжан, курд, армиян отбасылары Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстарына жер аударылды.
1939 ж. халық санағы бойынша қазақтардың үлес салмағы 1926 ж. салыстырғанда 20,5 дәрежеге құлдырап, 38%-ке тең, украйндердің үлесі 13,9-дан 10,8%-ке, өзбектер 2,1-ден 0,66%-ке төмендеді.
Орыстар Қазақстандағы ең ірі этностық топқа айналды, олардың үлес саны 20 дәрежеге өсіп, 40,2%-ке жетті. Немістер 1,5%-ке, корейлер 1,6, белорустар 0,5% болды.
Соғыс жылдары Қазақстанға көшіп келушілердің тасқыны шұғыл артты. Жаппай жер аударудың қарсаңында, 1939 жылғы халық санағы бойынша Қазақстанда 54696 поляк, 3569 латыш, 808 ливан және т.б. тұратын. Елдегі неміс халқының да тағдыры осылай болып шықты. 1941 жылғы тамызда Қазақстанға 349713 неміс көшіріп әкелінді, олардың жалпы саны 441713 болатын. Қалған немістер Қазақстанға 1944-1945 ж.ж. көшіп келді. Мұның үстіне Қазақстанның және елдің басқа жерлерінде жалпы саны 2,5 млн.адам неміс және жапон әскери тұтқындары жұмыс істеді.
Орта Азия мен Қазақстанға 1944 ж. ақпанда-чечен және ингуш халықтары, наурызда-балқарлар, қарашада - месхет-түріктері, қырым татарлары, қарашайлар және басқа халықтар күштеп көшіріліп әкелінді.
1957 ж. чечен жэне ингуш халықтарының автономиялары қайтадан қалпына келтірілгеннен кейін олар Солтүстік Кавказға қайта көше бастады, қарашайлар, балқарлар, қалмақтар ағылып қайтып жатты. Гректердің, месхет түріктерінің, қырым татарларының,  поляктардың, корейлердің, Еділ бойы немістерінің бір бөлігі Орта Азия мен Қазақстанда қалды.
1954-1962 ж.ж. тың және тыңайған жерлерді игеру үшін Қазақстанға 2 млн. жуық адам, олар негізінен елдің Европалық бөлігінен келді. Жұмысшылардың көпшілігі Украинадан, Белоруссиядан, Молдавиядан және Литвадан іріктеп алынды.
1939, 1959, 1970 ж.ж. халық санағы арасында Қазақстандағы ең саны көп этнос орыстар болып келген. 1939-1970 ж.ж. арасында орыстар, украиндар, белорустар халықтың басым көпшілігі болып келді .
Орыстар, татарлар, корейлер негізінен қалада тұратын этностар болып қалды да, қазақтар, немістер,өзбектер, әзербайжандар ауыл селолық этностар болды.
Қазақстанның оңтүстік, оңтүстік-батыс, оңтүстік-шығыс шөл және шөлейт аймақтарының ауа-райы КСРО-ның Европалық бөлігінен, Сібір мен Қиыр Шығыстан көшіп келушілер үшін ұнамсыз болды. Алайда бұл облыстар қалаларына КСРО орталығы     ведомстволардың  күш  салуымен экстенсивті жолмен өнеркәсіпті дамытуға, ірі көлемде күрделі құрылыстар жүргізуге жаңа қоныстаушылар жіберіліп жатты.
1951-1970 ж.ж. жалпы алғанда КСРО-ның басқа аудандарынан Қазақстан кіші-қоныс процесінің бәсеңдеуі байқалады.
Қазақстаннан басқа республикаларға көшіп кетушілер арасында 1988-1990 ж.ж. орыстар 53-55%, украиндар 9-12%, немістер 6-8%, қазақтар 6-9%  республикаға көшіп келушілер арасында орыстар  48 , украиндар 8%, немістер 5% қазақтар 20% болды.
1991 жылы Қазақстаннан қазақ емес халықтар көшіп кетуінің нәтижесінде азайып кетті, ал Өзбекстаннан, Түркменстан және Ресейден қазақтар көшіп келуі нәтижесінде өсе бастады. Шығыс Европа елдерінен келген маман жұмысшылар Қазақстаннан кетіп жатыр, бірақ ҚХР-ден табыс табу үшін (ауылшаруашылық жұмыстарына және коммерцияға) қытайлар келіп жатты.
1979-1989 ж.ж. этнодемографиялық құрамының ағымы мынаны көрсетеді: 1979-1989 ж.ж. халықтың жалпы өсімінде қазақтардың үлес саны 70, орыстардың үлесі 13, немістердің үлесі 3 процент болды.
Сонымен, көптеген ғасырлар бойы жүрген көші қон процесінің нәтижесінде Қазақстан көп  ұлтты мемлекет болды және ұлттар татулығының әлемдік айнасы болды десек қателеспейміз,

1.2 Халықтың жастық-жыныстық құрамы
Әлеуметтік – экономикалық тұрғыдан  қарағанда үлкен ынталық көрсететін халықтың  жыныстық-жастық құрамы еңбек ресурстарын мектепке дейінгі балалар мен мектеп жасындағы балаларды (зейнеткерлерді: оларға материалдық жағынан қамтамасыз ету үшін қажетті қаражаттарды анықтау мақсатында) есептеп шығару үшін ең маңызды сипаттама болып табылады.
	Æîғàðûäà àéòûëғàíäàé, әð æàңà òóғàí 100-қûçғà øàққàíäà 104-107 åð áàëàäàí êåëåä³. Ôèçèîëîãòàðäûң ï³ê³ð³ áîéûíøà ñәáèë³ê æàëïû åð áàëàíûң îðãàíèçì³ қûç áàëàíûң îðãàíèçì³íåí әëñ³çäåó áîëûï êåëåä³ æәíå åð áàëàíûң àëғàøқû өì³ð³íäå өë³ì-æ³ò³ì êөá³ðåê áîëàäû.
	Өì³ðä³ң áұë êåçåң³ қûç áàëàäà 0-12
	Îë ұë áàëàäà 0 – 5, 6 – 14 æàñ. Áұë  åê³ æàñòûң àðàñûíäàғû áàëàëûқ øàқ. Îñû åê³ îðòàäà қûç áàëà  íåìåñå Ұë áàëà àðàñûíäàғû àëøàқòûқòàð àéқûí áàéқàëàäû. Áұëàé áîëóäûң ñåáåá³: ұë áàëàëàðäûң îðãàíèçì³íå áàéëàíûñòû өë³ì-æ³ò³ì êөï áîëûï, æûíûñ îðãàíäàðûíûң êåø äàìóû áàéқàëàäû, қûç áàëàëàðäûң îðãàíèçì³í³ң æûíûñòûқ æàғäàéûíûң òîëûқ æåò³ëó³í³ң êåçåң³ æүðåä³.
	Áàëàëûқ  øàқòàí êåé³íã³ êåëåñ³ øàқ æàñòûқ øàқ. Æàñ åðåêøåë³ã³íå æәíå ôèçèîëîãèÿëûқ äàìóûíà áàéëàíûñòû åð áàëà ìåí қûç áàëà àðàñûíғû àëøàқòûқòàð æàқñû êөð³íåä³. Æàñòûқ  øàқòà өë³ì-æ³ò³ìí³ң òүð³ өçãåðåä³. Äàìûғàí åëäåðäå æàðàқàòòàíó ìåí êәñ³ïò³ê àóðóëàðäûң æîë àïàò îқèғàëàðûíûң êөá³ðåê áîëäû æәíå òүðë³ қàқòûғûñòàðäà  өë³ì-æ³ò³ì êөï áîëàäû. Ñîíäàé-àқ, àëêîãîëèçì ìåí òåìåê³ òàðòóäûң ñåáåïòåð³ áîéûíøà  åðêåêòåðä³ң өë³ì-æ³ò³ì³ êөá³ðåê áîëàäû; äàìóøû åëäåðäå әéåëäåðä³ң өë³ì³ êөï ò³ðêåëåä³. Áұë әéåëäåðä³ң åðòå íåêåãå òұðóûíàí áàëà òóóûíàí,  àóûð åңáåêïåí àéíàëûñóûíàí, ìàðäûìñûç òàìàқòàíóäàí æәíå қîғàìäàғû құқûғûíûң åðêåêòåðìåí òåң åìåñò³ã³íåí өë³ì-æ³ò³ì êөáåéä³.
	Осы жас аралықта жыныстық құрылымдар толық жетіліп, отбасы құру дәрежесіне келеді. Осы кезде қыздардың бала тууға организмі толық жетілген кезі болады. Қазақ менталитеті бойынша ертеректе қыз баланы 13 жастан кейін күйеуге берген. Бұл қыз баланы неке құруға толық құқы бар болған шақ.
	Ал қазіргі кезде қыз балалардың тұрмысқа шығуы 18-19 жасқа жоғарылады. Қазақстанда жүргізілген статистикалық мәлімет бойынша   2005 ж туу көрсеткішінің ең жоғарғы деңгейі 23-25 жас аралығында келді. Бұл, қазіргі жағдайда қыз балалардың мектепті ЖОО бітіргеннен кейін немесе соңғы курстарда күйеуге шығатынын көрсетеді.
	Бірақта қазіргі экологиялық және физиологиялық қатынастардың алшақтауына байланысты, қыз балалардың 13-16 жас аралығындағы жастардың босануы, өлім-жітімнің көбеюіне әкелді. Мұнда ана мен бала өліп, көп жағдайда екеуі де бірге өліп кететін жағдайлар кездеседі.
	Ер балаларға келетін болсақ 16-36 жас аралығында жыныстық ағзаларының толық жетіліп, олардың  өмірге деген құлшыныстардың артуына өзін нағыз жігіт санауын қалыптастырады. Осы жастың 16-25 жаста ұл балалар оқуды аяқтап, ЖОО, армияға алыну кезеңі жүреді. Орта  жаста, қыз балыққа салынып, өлім–жітімнің көп болуына әкеледі. Шылым шегуге, алкоголизмді қабылдауды және одан әрі нашақорлыққа салынып кетулер көптеп кездеседі. Бұл жағдайлардың көпшілігінің соңы өлімге жетіп соқтырды немесе ер балалардың бедеулікке (белсіздікке) алып келеді. Қазіргі кезде нарықтық қатынасқа байланысты жастардың кеш үйленуі белең алып келеді, ол демографиялық ахуалға зиянын тигізуде. 
Жастар Қазақстан жұршылығының 3,8 % -ын құрайды. Ең жас  этностар  санатында  өзбектер-64,3%, Қазақтар-61,5%, Түріктер-60,7%, Әзербайжандар-59% құрамы жас ұлттардың өсімі тез жүреді, ал еуропалық ұлттар баяу өседі, немесе табиғи өсіннің кеми беруіне ұшырайды. Қазақстан халқының орташа жасы 2 сурет көрсетілген (51 беттегі). Бұл мына кестеде толық  көрінеді:












Қазақстан этностарының  жастық құрылымы
(пайызбен есептегенде)

Барлығы
Жастағылар


0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
0-59
60-тан асқандар
Бәрі
100
17,8
20,0
16,0
15,4
12,7
703
10,8
Қазақтар
100
22,0
21,9
17,6
16,3
10,7
5,4
6,1
Орыстар
100
11,6
17,8
14,4
13,7
15,7
9,8
17,0
Украиндар
100
8,3
12,0
12,1
14,6
14,8
13,5
24,7
Өзбектер   
100
25,6
21,8
16,9
15,1
9,3
5,0
6,3
Немістер
100
4,2
22,9
6,1
13,2
16,0
6,0
11,6
Татарлар
100
11,5
16,6
13,4
16,1
15,2
9,5
17,7
Ұйғырлар
100
20,5
20,8
17,1
17,0
11,1
6,0
7,5
Беларустар
100
8,4
11,3
11,5
16,7
13,3
15,0
23,8
Корейлер
100
12,4
18,9
15,3
1,7
18,4
10,1
12,2
Әзербайжандар
100
22,5
21,5
15,6
18,9
11,0
4,3
6,2
Түріктер
100
22,6
22,3
15,8
16,8
11,0
3,6
7,9
1-кесте


Еңбек жасындағы адамдардың өлім-жітімінің көп кездесетін түрлері бойынша Қазақстанда  мынадай болып келеді: бірінші орында – қан айналымының жүйесінің (жүрек-тамыр жүйесі) ауруларынан болатын өлім-жітім тұрады (жартысына жуғы); екінші орында–қайғылы оқиғадан, уланудан, жарақаттанудан болатын өлім–жітім; үшінші орында ісік ауруларынан болатын, өлім – жітім тұрады.
	Еңбек жасындағы халықтың өлім-жітімінің құрылымы осындай.
	Еңбек жасындағы еркектердің өлім-жітім деңгейі әйелдеркімен салыстырғанда айтарлықтай жоғары болып келеді. Бұл жұмыстағы жарақаттанумен, алкоголизммен және темекі тартумен байланысты, өлім-жітімнің мұндай секірмелі өлуі соғыс болған жағдайда көптеп кездеседі. Бұрын эпедемиялар жұқпалы аурулардан туындайтын демографияның еркектермен әйелдердің арасынағы алшақтықты байқаймыз. 
           Пирамидаға қарай отырып, 1000 адамға шаққандағы туылған сәбилер бойынша ұл балалар көп болса, 20-25 жасқа  келгенде екі жыныс ортасында өлім-жітімге байланысты теңесе бастайды. 25 жас аралығынан кейін қыз балалар саны көбейе бастайды. Қазақстанда әйелдердің артықтығы 600 мың адамда болған  (1000 әйелге- 900 еркек). Барлық жерде жастардың арасында еркектер көбірек те, ал, ересек адамдар арасында әйелдер көбірек болып келеді.
	Себебі, әлі күнге дейін екінші дүние жүзілік соғыстың, соғыстан  кейінгі репрессияның зардаптары байқалуда: соғысқа қатысқан  елдердің ересек адамдар арасындағы әйелдердің артықтығы табиғи құбылыс жесірлік пен жалғызбастылық көптеген әлеуметтік-психологиялық проблемалар туғызады.
	Халықтың жыныстық құрылымына көші-қон айтарлықтай ықпал әсер етеді. Бұл жағдайда еркектер әйелдермен салыстырғанда шымырлау келеді. Көші-қон қай жаққа бағыт алмасын, еркектер көбірек болады. Осыған байланысты жаңа игерілген аудандарда қала мен село халқының жыныстық құрылымының айырмашылығы байқалады.
	Халықтың жынысы мен жасы жөнінде құрамы туралы ұғымдар оның жастық-тыныштық пирамидасында бейнеленеді. Пирамида  сұлбасының сипаты бойынша ұдайы өсіп-өнудің типі туралы түсінік қалыптастыруға болады: І типі,  өсудің тұрақтануы, станционарлық жастық құрылымы жіңішкеге созылған кескін деп немесе төменгі жіңішкелеу жағын, халықтың азаюы, регрессиялық жас құрылымы деп; ІІ типіне қарапайым жас құрылымы, пирамиданың үш бұрышты сұлбасы деп айтуға болады.
6 суретте көрсетілген (54 беттегі).






















2  Қазақстан халқының демографиялық жағдайы
2.1   Халықтың табиғи өсіміне сипаттама 

Қазақстан халқының саны 2000 жыдың басында 14896,1 мың адам болды. 1989 және 1999 жылы 16199,2 мыңнан, 1999жылы 14953,1 мың адамға азайды. Шындығында жеке облыстар, қалалар және ауылдар арасында халықтың аумақтық қайта бөлінумен қатар жүретін халық санының кемуі, елді мекендер желісі мен жүйесінің қалыптасуына елеулі өзгерістер туғызады. Қазақстан халқының динамикалық аймақтар бойынша едәуір айырмашылықтары байқалады. Соңғы екі халық санағының арасында еліміздің аймақтарының 80% -да (78,6%), оның ішінде Павлодар облысында 85,6%, Ақмола облысында -78,6%-ға дейін,Солтүстік Қазақстан аймағында едәуір халық санының төмендегені байқалады. Тек Атырау, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстарында халықтың бұрынғыдай дәстүрлі өсу тенденциясы сақталуда. Бірақ бұл облыстарда да халық саны салыстырмалы азаюда. Екі халық санығының арасындағы он жылда халық саны недәрі 5,3%-ға ғана өсті. Халық санының және оның аймақтарының төмендеу тенденциясы еліміздің экономикасы тұрақталмайынша, халықтың тұрмыс жағдайы жақсармайынша біраз уақыт сақталуы мүмкін.
Әзірше елімізде және оның аймақтарында халықтың сыртқа жаппай қоныс аударуы байқалып, туу деңгейі төмендеуде.
Экономикалық реформалармен байланысты болған өзгерістер (өнеркәсіп, оның ішінде өндеуші салалар кәсіпорындарының жабылуы) урбандалу үрдісіне едәуір әсер етті. Еліміз және оның аймақтарында қала халқы санының өсуі баяулап, оның керісінше жедел төмендеуі байқалуда. Жалпы алғанда Қазақстан бойынша халық саны екі халық санағының арасында 8,85%-ға төмендесе, еліміздің өнеркәсібі дамыған аймақтарында қала халқының саны- Алматы облысында 13,3%-ға Ақмола облысында -24,3%-ға азайды.
Қала халқы санының қысқаруы орташа және шығыс қалаларда көбірек болды. Олардың халық саны қысқарып қана қоймай, кейбір шағын қалалар тіршілігінің тоқталуы байқалды. Халықтың саны 10 мың болатын қалалар (1989ж. 67 болса, 1999ж. 60-қа түсті). Ал халқының саны 20 мың болатын қалалық елді мекендер он жылда 17 мыңға дейін төмендеп, Қазақстандағы орташа қалалар 42%-ға күрт азайды. 12 қаланың орнына 1999 жылы 7 ғана қала қалды. Сондай-ақ ірі қалалар саны да, азайды. Республикадағы осы қатардағы 25 үлкен қаланың орнына бүгінде бір ғана Алматы қаласын қалды. Реформа кезеңінде 500 мыңнан төмен тұрғыны бар қалалар Қарағанды қаласы жатты (1989 жылы 507,3 мың адам, ал 1999 жылы - 436,9 мың адам).
Халық санағы аралығы кезеңінде қала халқы негізінде елімізден тысқары жерлерге көшіп-қонуы есебінен қысқарды.Қызылорда мен Оңтүстік Қазақстан сияқты екі аймақтағы халықтың бір шама өсуі-табиғи өсу және халықтың ауылдан қалаға, республика ішілік қоныс аударуы есебінен жүзеге асуда. Экономиканың құлдырауы, еліміз аумағы бойынша салыстырмалы түрде халықтың орналасуын біркелкі ете отырып, қала халқының шоғырлануының бұзылуын (декоцентрация ) күшейтуде.
Ауылдық қоныстану үрдесі қалыптасуының  едәуір аймақтың айырмашылығы  байқалады.   1999 жылғы статистикалық мәліметке сүйенсек, ауыл халқының ең жоғарғы үлес салмағы Алматы, Оңтүстік Қазақстан облыстарына келеді. Осы екі облыстар үлесіне ауылдық мекендер тұрғындарының 35,6% келеді. Қазақстанның жеке аймақтарында ауыл халқы санының өзгерісі әрқалай. Мысалы, 1989-1999жылдар аралығында Солтүстік Қазақстан облыстарында орташа ауыл халқының саны 19,5%-ға азайды, Қарағанды облысында-21,2%-ға Шығыс Қазақстан облысында -14,2%-ға азайғандығы байқалды. Бұл жағдайлар 7 суреттегі картограмада көрсетілген (54-беттегі).
Ауылдан халықтың қалалық мекендерге кетуін жалпы шаруашылық тұрмысынан қарасақ, ауыл халқының кемуі заңды болып табылады. Бірақ Қазақстанда соңғы жылдардағы ауыл шаруашылығы саласындағы дәлелсіз реформалар салдарынан (фермерлік шаруашылықтың жедел дамуы) көші-қонның жеделдеуімен байланысты ауылдық мекендердің елсізденуі орын алуда. Солтүстік Қазақстан, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстары ауылдық мекендерінен халықтың кетуі соншалықты, ауылда еңбекке жарамды адамдар қалмауда. Сондықтан мемлекет мүддесіне сай келетін бұл аудандарда халықтың ауылдық көші-қонуын реттеу мәселесі орын алуда. Халықтың динамикасы мен құрлымы ерекшілігін анықтайтын негізгі элемент туу болып табылады. Қазіргі кезіңде туу мыналармен анықталынады:
-1988 жылдан бастап туудың жалпы деңгейінің төмендеуге едәуір қарқынды болды. Тек 1990 жылдан 1992  жылға дейінгі кезеңде туудың жалпы деңгейінің төмендеуі едәуір қарқынды болды. Тек 1990 жылға дейінгі кезеңде туудың төмендеу қарқыны Қазақстан бойынша 9,3%-ды құрып, яғни туу коэффициенті осы кезеңде 1990 жылғы 21,7%-дан 1992 ж.19,2%-ға төмендеді.  Мұнан  кейінгі  жылдары коэффициентінің  төмендеуі  едәуір   болды.    1994-1997жж. кезеңінде туу коэффициенті 23,8%-ға, яғни 18,2%-дан 14,7%)-ға төмендеді. Туудың елеулі төмендеуі қала және ауыл хақына тән болды. Және де бұл үрдіс қарқынды түрде қалалар және қала типтес поселкелерде 1990 жылмен 1992 ж. аралығында, ал ауылдық қоныстарда 1994 пен1996 жылдар аралығында жүзеге асты. Бұл белгілі бір мөлшерде, қалалық қоныстарда әйелдердің төменгі ұдайы өсу (туу мүмкіндігі), ал ауылдық қоныстарда оның әлі де болса мүмкіндігінең болуымен түсіндіріледі. Қарастырылып отырған облыстарды алсақ, онда әрі жалпы, әрі қалалық және ауылдық қоныстар бойынша туудың ең жоғары төмендеуі Шығыс Қазақстан, ал ең төменгісі-Оңтүстік Қазақстанға тән болып келеді;
-әйелдердің жас айырмашылығына сай туу мүмкідігі дәрежесінің төмендеуі 30 жастан бастап құрт төмендейді (1996 ж. статистикалық мәлімет бойынша әйелдердің 30-34 жас аралығындағы туу мүмкіндігі 20-24 және 25-29 жаспен салыстырғанда төмен болып келеді); Картограммалық мәліметтер 5-суретте көрсетілген (52-беттегі).
-әйелдердің жас айырмашылығына сай туу мүмкіндігінің тек орыс әйелдері ғана емес, сонымен бірге қазақ әйелдерінің арасында да төмендеуі. Мысалы, 1996ж. статистикалық мәлімет бойынша қазақ әйелдерінің туу қабілеті негізінде 35 жасқа дейін аяқталады (баланың тууының 90,9%-ы 35 -ке дейінгі ана жасына келеді). Орыс әйелдерінің туу қабілеті 30 жасқа таман аяқталады (барлық туудың 84,1%-ы 30 жасқа дейінгі аналарға келеді). Мұндай тенденция қалаға да және ауылға да тән;
-жанұядағы бала санының қысқаруы. Орыстар негізінде қалалық қоныстарда екі баламен және ауылда үш баламен шектеледі. Қазақ әйелдері негізінде қалалық қоныстарда үш баламен (90,0%) және ауылда төрт баламен (91,4%)шектелді. 4 – ші суретте (53 беттегі).
Қазақстан Республикасының статистикалық мәліметіне жүгінсек, соңғы мәліметтер біршама қуантып, қазақ халқының саны көбейгендігін дәлелдейді.
Тұрғындардың саны 01.12 04.ж.-15,068 миллион адамды құрады. 2004 жылдың басынан салыстырғанда халық саны 116,9 мың адамға өсті.
Халықтың өсуі табиғи өсімнің, миграция, өлім-жетім азаю есебінен болды. Республиканың табиғи өсімі 23,2% өсіп, өлім-жетім 2,2% төмендеді. Некелесу процесі төрт есе өсті. 2004 жылдың 11 айының ішінде мигранттардың саны 8% өсіп, 63,9 мың адамды құрады. Ал кеткендердің саны 12,1% азайып, 61,1 мың  адамды құрады. Жұмыссыздықтың деңгейі 8,8% төмендеді. Тұрғындардың экономикалық белсенділігі 69,9% құрады.
Қазақстанда 7 млн.704 мың әйел бар-51,8 %, ерлердің саны-7 млн.158 мың 300 адам-48,2%. 2002   жылы- 526 қыз 554 ұл-бала дүниеге келеді.
42  мың әйел-85 жас өмір сүріпті. Орташа жасы әйелдердің-71,4 жас, ерлердің-60,6 жас. Әйелдердің -55,6% ерлердің -62,3% отбасылы, әйелдердің-21,6%-ерге шықпаған, 30,4% ерлер үйленбеген. Әйелдердің 8,1%,ерлердің -4,4% ажырасқан. Орташа есеппен қыздар-23,6 жаста, жігіттер-26,6 жаста үйленеді. Әрбір отбасы орташа есеппен 4 адамнан тұрады. 2002жылы-2-124 500 қыз-келіншек баласын алдырған. 5 554 ер, 181 әйел СПИД пен аурады.
Демографиялық процестер бүкіл қоғамдық өміріне әсер етіп, оның салдары көп түрлі. Көршілес өзбек халқы 2030 жылы 40 миллионға жетпек, Қытай көрші мемлекет 2050 жылы 1,5миллиардқа өспек, Ресей халқы 2050 жылы 144 миллионды құраса, бұл аз сандар емес. Ел басы Н. Назарбаевтың 2030 жылы Қазақстан Республикасының халық саны 25 миллионға өсу қажет дегенін дұрыс түсінбесек, осыған сәйкес демографиялық дамуды дұрыс жүзеге асырмасақ, ұлттық мемлекеттік    қауіпсіздікті    қамту    қиын    болады.    Қазақстан Республикасының экономикасын дамытуда демографиялық фактор шешуші роль атқарады. Кез-келген мемлекет еңбек ресурстарымен, экономикалық белсенді халықпен баийды. Қазіргі 47 пайыз экономикалық белсенді еңбек ресурстары балаларды, зейнеткерлерді, оқып жатқан жастарды асырап жатыр. Бұл сан өзгермей, тек өсуі үшін белсенді демографиялық саясат  Қазақстан барлық аймақтарында жүзеге асырылуы тиіс.
Осы проблеманы жою үшін өсіп келе жатқан қазақтың өскелең жастарының экономикалық жағдайын көтеруі, оларға қолдау көрсетіп, олардың пәтер мәселесін, жұмыс орны мәселесін шешіп, олармен бірге жүйелі түрде жұмыс атқарсақ нұр үстіне нұр болар еді. Міне, осы мәселелер толық шешілсе, онда қазақ жастарының, қазақ халқының санын өсіруіне толық ықпалы   тиер еді.
Қазақ халқының ұрпағының өсіп-өнуі және өшіп-өлуіне деген жауапкершілік Қазақстан мемлекетінің басты идеологиясына айналуы керек, мемлекетті мемлекетіне қарап емес, ұлттылығына қарап анықтаған. Қазақ халқының үлес салмағын оңтүстік региондағы бес облыстар - Атырау, Қызылорда, ОҚО, Жамбыл, Алматы-белгілеп отыр. Осы облыстар Қазақстандағы тууған барлық балалардың тең жартысынан артығын береді. Туған баланың ең көп саны Оңтүстік Қазақстан облысының үлесіне тиеді, ал Солтүстік Қазақстан Облысының қазақтар үлес салмағы - 15,2%, Қостанай облысы - 22,9%, Павлодар-28,5%, Көкшетау-28,9% құрайды.
Республика бойынша қазақ ұлтының үлес салмағы - 57% жетті, ал тарих деректеріне жүгінсек, қазақ халқы 1897 жылы-81,8% құраған. Ресей отаршылық саясатының нәтижесінде 1959 жылы қазақ халқы өз жерінде үлес салмағы 30% төмендеп кетті. Қазақ халқының демографиялық өмірбаяны өте ауыр, сол себептен бізге белсенді демографиялық саясат қажет. Демографиялық саясат жастарға, өсім бере алатын ауыл халқына оңтүстік региондағы бес облысқа арнаулы тиіс.
Табиғи өсімі жақсы облыстардың (ОҚО, Ақтөбе, Жамбыл, Алматы, Астана қаласы)-қазақ халқының үлес салмағы басымды екені айқын. Ал қазақ халқының ұлттық менталитеті, демографиялық мінез-құлқы, ислам дінінің әсері, ата-бабалардың салт-дәстүрі баланы қажет ету, баланы сүю, оның санын шектемеуге үгіттейді. ОҚО-қазақтар үлес салмағы 66%, Қызылорда-94%, Атырау-89%, Маңғыстау-78%, Ақтөбе-70%. Ал қазақ халқының үлес салмағы аз облыстар: СҚО-29%, Қостанай-3 1%). 3 – ші картограммада көрсетілген (55 беттегі).
Қазақстан-Орталық Азиядағы эмиграция мен депопуляция халқының азаюына әкеліп отырған жалғыз мемлекет. Депопуляция, сондай-ақ халықтың жалпы санының төмендеуі демографиялық болжамдар бойынша жуық арада тоқтамауы мүмкін. Болжамдарға сәйкес бұл процесс тағы 10-15 жылға созылуы мүмкін. Осы аралықта Қазақстан халқының едәуір бөлігін (1,5-2 млн) жоғалтатын болады.
Ол негізінен еуропалық диаспора арқылы жүзеге асады. Еуропалық даиспора 1989 жылы 9 миллионға сәл жетпейтін еді. 1999 ж 6 млн болса, 2020  ж.еуропалық ұлттар 4,5 млн адамды құрайды.
Қазақстанда 1999  жылдың басында тұңғыш ұлттық халық санағы өткізілген болатын. Санақаралық ішінде өткен 10 жыл ішінде Республиканың барлық облыстарында, әсіресе Солтүстік облыстарда халықтың көшіп кетуі кеңінен байқалды. Тек қана Оңтүстік Қазақстан мен Атырау облыстарында оралмандар мен жергілікті халықтың табиғи өсімінің арқасында халықтың өсімі сақталып қалды. 1993 жылдың басымен салыстырғанда 9 жыл ішінде 2млнға жуық адам тысқары жерлерге қоныс аударған. Бұл әрине кейбір ұлт өкілдерінің өздерінің табиғи отанына оралуымен тікелей байланысты. Нақтырақ айта кетсек, шетелдерге, әсіресе жақын елдерге көшіп кету соңғы жылдары үдей түсті:1994 ж-410 мың, 1995 ж-238  мың, 1996 ж-176 мың, 1992 ж-270 мың, 1998 ж-200 мың жалпы еліміз егемендік жариялаған соңғы жылдары-2,1-2,3млн астам адам біржолата көшіп кетті. 
        Өòêåí øèðåê ғàñûðäà 1967-92 æûëäàðû Қàçàқñòàííàí 1,5 ìëí àäàì êåòêåí áîëñà, 1992 æ-2000 æ. Îñû ìåðç³ì ³ø³íäå Қàçàқñòàí õàëқûíûң ñàíû àòòàé 2,0  ìëí àäàìғà êåì³ï, îë 1992   æûëû 17  ìëí áîëғàí áîëñà, 2000 æûëû îë 14,9 ìëí äåé³í òөìåíäåä³.
         Áұë Қàçàқñòàíäàғû ñîғûñòàí êåé³íã³ óàқûòòà áұðûí-ñîңäû áîëìàғàí êåìóø³ë³ê æàғäàé. Îíû ғûëûì ò³ë³íäå äåïîïóëÿöèÿ äåï àòàéäû. Ñàí êåìóø³ë³ê әç³ðøå ìèãðàöèÿ åñåá³íåí áîëûï îòûð.
        Ðåñïóáëèêàäàғû åң áàñòû ýòíîñòûң-қàçàқ ïåí îðûñòûң æàñ ìөëøåð³í³ң құðûëûìû æàғûíàí á³ð-á³ð³ìåí үëêåí àéûðìàøûëûғû áàð. Қàçàқòàð àðàñûíäà æàñòàð ìåí áàëàëàð æîғàðû ïàéûçäû құðàéäû. Êåð³ñ³íøå îðûñòàð àðàñûíäà æàñû үëêåíäåð áàñûì. 1999  æ ñàíàқ áîéûíøà қàçàқòàðäûң îðòàøà ìåäèàíäûқ æàñû 23 áîëñà, îðòàøà àðèôìåòèêàëûқ æàñû 28%-ä³ құðàäû. Áұë áîéæåòêåíí³ң òұðìûñқà øûғûï, æ³ã³òò³ң îòàó құðàòûí êåç³. Àëàéäà êөïòåãåí æàñòàð өòïåë³ êåçåңí³ң қèûíäûғûíà òàï áîëûï, îòáàñûí құðóғà àñûқïàéòûí қèìûëғà êөøò³. Áұë өç êåçåã³íäå äåìîãðàôèÿëûқ әóëåò³íå òөìåíäåó³íå әêåëä³.  ßғíè îíñûçäà ñàíû àç õàëûқòûң өñ³ì³í òåæåï îòûð. Øåò åëäåðäåã³ қàíäàñòàðûìûçäû åëãå êөø³ð³ï әêåëóìåí äåìîãðàôèÿëûқ ìәñåëåí³ øåøå àëìàéìûç. Äåìîãðàôèÿíûң áàñòû ëîêîìàòèâò³ áұë òàáèғè өñ³ì áîëóäà. Õàëûқòûң äèíàìèêàñû ìåí құðûëûìû åðåêøåë³ã³í àíûқòàéòûí íåã³çã³ ýëåìåíò³ òóó áîëûï òàáûëàäû. Қàç³ðã³ êåçåңäå òóó ìûíàëàðìåí àíûқòàëûíàäû:
-1988 æûëäàí áàñòàï òóó-äûң æàëïû äåңãåé³í³ң òөìåíäåóãå åäәó³ð қàðқûíû áîëäû. Òåê 1990æ äåé³íã³ òөìåíäåóä³ң æàëïû қàðқûíû 9,3%-äû құðàäû. Áұë ò³êåëåó әëåóìåòò³ê æàғäàéëàðғà áàéëàíûñòû áîëäû.
-Әéåëäåðä³ң æàñ àéûðìàøûëûғû ò³êåëåé әëåóìåòò³ê æàғäàéëàðғà áàéëàíûñòû áîëäû.
-Әéåëäåðä³ң æàñ àéûðìàøûëûғûíà ñàé òóó ìүìê³íä³ã³  äәðåæåñ³í³ң òөìåíäåó³ 30 æàñòàí áàñòàï êүðò òөìåíäåó³ (1996 æûëғû ñòàòèñòèêàëûқ ìәë³ìåò áîéûíøà әéåëäåðä³ң 30-34 æàñ àðàëûғûíäà òóó ìүìê³íä³ã³ 20-24 æәíå 25-29 æàñòàí ñàëûñòûðғàíäà òөìåí áîëûï êåëåä³.)
-Әéåëäåðä³ң òóó ìүìê³íä³ã³í³ң òåê îðûñ әéåëäåð³ ғàíà åìåñ, ñîíûìåí á³ðãå қàçàқ әéåëäåð³í³ң àðàñûíäàëà òөìåíäåó³. Ìûñàëû:1996 æ ñòàòèñòèêàëûқ ìәë³ìåò áîéûíøà Қàçàқ әéåëäåð³í³ң òóó қàá³ëåò³ íåã³ç³íäå 35 æàñқà äåé³í àÿқòàëàäû (áàëà òóóûíûң әéåëäåð³í³ң òóó қàá³ëåò³ 30 æàñқà òàìàí àÿқòàëàäû. (Áàðëûқ òóóäûң 84,1% 30 æàñқà äåé³íã³ àìàëàðғà êåëåä³) ìұíäàé òåíäåíöèÿ қàëàғà äà, àóûëғà äà òәí.
-Æàíұÿäàғû áàëà ñàíûíûң қûñқàðóû. Îðûñòàð íåã³ç³íäå қàëàëûқ қîíûñòàðäà åê³ áàëàìåí æәíå àóûëäà 3 áàëàìåí øåêòåëåä³. Қàçàқ әéåë³ íåã³ç³íäå қàëàëûқ қîíûñòàðäà үø áàëàìåí (90,0%) æәíå àóûëäà òөðò áàëàìåí (91,4%) øåêåëóäå. 
-Әéåëäåðä³ң àðàñûíäà àáîðòòûң êөáåþ³. 1992-93 æûëäàðû Ðåñïóáëèêà áîéûíøà қàçàқ әéåëäåð³ әð æûë ñàéûí îðòà åñåïïåí 200 ìûң áàëà òóñà, îíûң åñåñ³íå ³øêå á³òêåí 150 ìûң øàқàëàқ àáîðòқà ұøûðàғàí, àë 50 ìûң әéåë òóìàóäûң àìàëûí æàñàï, æàòûðûíà “ñàқèíàëàòқàí”. Åãåð ìұíäàé øåêòåóëåðãå үç³ëä³-êåñ³ëä³ òèûì ñàëûíñà,åң áîëìàғàíäà àëғàøқû òүñ³êêå òèûì ñàëó êåðåê, ñåáåá³ á³ð³íø³ òүñ³ê àíàíûң åê³íø³ қàéòà áàëà êөòåðìåó³íå әêåëåä³. Áұë äåãåí³ì³ç àíàíûң åê³íø³ àíà áîëó áàқûòûíàí àéðûëóû äåãåí ñөç. Æûë ñàéûíғû òóғàí áàëàëàð ñàíû êåì³íäå 50 ìûңғà äåé³í êөòåð³ï òàñòàóғà әáäåí ìүìê³íä³ê áàð. Çåðòòåóëåðãå қàðàñàқ æàñàíäû òүñ³êò³ң ñàíû ò³ð³ òóûëғàí áàëàëàð ñàíûíàí àñûï òүñåä³ åêåí. Õàëûқ àðàñûíäà үã³ò-íàñèõàòòàð æұìûñòàðäûң æүðã³ç³ëó³íå қàðàìàñòàí  æàñàíäû òүñ³ê òàñòàó òөìåíäåìåóäå. Æàñàíäû òүñ³êêå қàðñû òұðóäûң æîëû áұë èñëàìíûң êåéá³ð æîëäàðûí æàқñû íàñèõàòòàóûìûç êåðåê èñëàì ä³í³ æàñàíäû òүñ³êêå қàòòû  қàðñûëûқ êөðñåòåä³ îғàí қàòàң òè³ì ñàëғàí. Æàñàíäû òүñ³ê åðåñåê àäàìäû өëò³ðãåíìåí á³ðäåé, îíû ³ñòåãåí àäàì êүíәõàð ñàíàëàäû.                           
        Ýìèãðàöèÿíûң, õàëûқòûң òàáèғè өñ³ì³í³ң, өë³ì-æåò³ì³í³ң íәòèæåñ³íäå òұðàòûí øûғûñ õàëûқòàðûíûң үëåñ ñàëìàғûíûң өñó³ ìåí қàëàäàғû åóðîïàëûқ ұëòòàðäûң үëåñ³í³ң  àçàþûíà әêåë³ï ñîқòû. Ìәñåëåí òүðê³ òåêòåñ õàëûқòàð 1982 æ 23%-äàí 2002 æûëû 65 æåòò³. Àëäàғû
 êåçåңäå, ÿғíè 2010  æ қàðàé îëàð áàðëûқ Қàçàқñòàí õàëқûíûң òөðòòåí үø áөë³ã³íåí àñòàìûí құðàéòûí áîëàäû.
2004 æûëғû 1 қàңòàðäàғû õàëûқòûң құðàìû.(15 000 000)
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Ұéғûðëàð
220 000
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1,1
Êîðåéëåð
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+1
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             Қàçàқñòàíäàғû äåìîãðàôèÿëûқ  àқóàëäûң өçãåð³ñ құðûëûìûíûң ìàңûçäûëûғû ñîíøàëûқ, áұë äåðåêòåðä³ң өçäåð³ åë³ì³çäåã³ ýòíîäåìîãðàôèÿëûқ òåíäåíöèÿíû àéқûíäàéäû. Äåïîïóëÿöèÿ ìåí êөø³-қîííûң  әñåð³íåí åóðîïàëûқ ұëòòàð ñîңғû îí æûë ³ø³íäå 2,1 ìëí àäàìғà àçàéûï, øûғûñ õàëûқòàðû êåð³ñ³íøå 1,6 ìëí àäàìғà ұëғàéғàí. Õàëûқòûң ұëòòûқ-ýòíèêàëûқ құðàìû êүðäåë³ өçãåð³ñòåðãå ұøûðàäû. Åãåð äå қàçàқ õàëқûíûң өñ³ì³ 1488,1 ìûң àäàì æәíå 22,9% құðàñà, àë îíûң Ðåñóïáëèêà õàëқû àðàñûíäàғû үëåñ ñàëìàғû 40,1%-äàí 53,4%-ғà өñò³. Өç êåäåðã³íäå îðûñòàð-1582,4 ìûң àäàìғà (26,1%), íåì³ñòåð-593,5 ìûң àäàìғà (62,7%), óêðàéíäàð-328,6 ìûң àäàìғà (7,5%), òàòàðëàð-71,7 ìûң àäàìғà (22,4%), áåëîðóñòàð-66 ìûң (37,1%) àðàñûíäà òàáèғè өñ³ì êåң³íåí áàéқàëóäà. Ìûñ: Êүðäòåð-29,1%, äүíãåíäåð-23,3%, ұéғûðëàð-15,9%, өçáåêòåð-12%-ғà ñîíäàé-àқ òүð³êòåð ìåí әçåðáàéæàíäàðäûң äà өñó³ áåëåң àëóäà.

2.2.Қàçàқñòàíäàғû êөø³-қîí ìәñåëåñ³.
Қàçàқñòàí æåð àóìàғû үëêåí (2724,9êì2) áîëғàíûìåí, ñèðåê қîíûñòàíғàí åëãå æàòàäû. Îíûң òåððîòîðèÿñûíûң 1 êì2-ãå 5,5 àäàìíàí êåëåä³. Òұðғûíäàð үø³í òàáèғàò æàғäàéû íåғұðëûì қîëàéëû өң³ðëåð-Îңòүñò³ê Қàçàқñòàí, Æàìáûë æәíå Àëìàòû îáëûñòàðû.
        Ìұíäà Ðåñïóáëèêà òұðғûíäàðûíûң 37,8%-³ îðíàëàñқàí, òұðғûíäàð òûғûçäûғû 1êì2 16,9  6,9 æәíå 7 àäàìíàí êåëåä³.
Ñàëûñòûðìàëû òүðäå òұðғûí êөï êåëåñ³ àéìàқ Ñîëòүñò³ê Қàçàқñòàí-Қîñòàíàé, Ñîëòүñò³ê Қàçàқñòàí, Àқìîëà, Ïàâëîäàð îáëûñòàðûíûң àóìàғû, ìұíäà åë òұðғûíäàðûíûң 24,8%-³ îðíàëàñқàí, òұðғûíäàðûíûң òûғûçäûғû 1êì2-ãå 5,2, 7,4, 5,7 æәíå 6,5 àäàìíàí êåëåä³. Øûғûñ Қàçàқñòàíäà Ðåñïóáëèêà òұðғûíäàðûíûң 10,2%-³ òұðàäû, òұðғûíäàð òûғûçäûғû 1êì2-5,4 àäàìíàí êåëåä³. Åң àç қîíûñòàíғàí àóäàíäàð Áàòûñ àéìàқòàð-Ìàңғûñòàó, Àòûðàó, Îðàë, Àқòөáå æәíå Îңòүñò³ê Қàçàқñòàíäàғû Қûçûëîðäà îáëûñû. Ìұíäà õàëûқòûң 17,7% îðíàëàñқàí, 1êì2 êåëåò³í îðòàøà òûғûçäûғû, òè³ñ³íøå 1,9, 3,7, 4,1, 2,3 æәíå 2,6 àäàìíàí êåëä³.
1999 æûëғû  ñàíàқ æүðã³ç³ëãåí êåçäå Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң әê³ìø³ë³ê-òåððèòîðèÿëûқ áөë³í³ñ³íå ñәéêåñ, îíûң әê³ìø³ë³ê-òåððèòîðèÿëûқ á³ðë³ã³íåí 84 қàëà æәíå 200 êåíò, 2036 îêðóã æәíå 7684 àóûëäûң åëä³ ìåêêåíäåð ê³ðåä³. Ðåñìè ñòàòèñòèêàëûқ ìәë³ìñåòòåð áîéûíøà Қàçàқñòàí òұðғûíäàðûíûң 56%-³  қàëàëûқ åëä³ ìåêåìååðäå, 44%-³ àóûëäûқ åëä³ ìåêåíäåðäå òұðàäû.
Әäåòòå қàçàқòàð êөïø³ë³ê æàғäàéû àóûëäûқ æåðëåðäå òұðàäû. Ñîíäûқòàí îíæûëäûқòàғû îëàðäûң қàëàëûқòàðғà àéíàëó қàðқûíû æîғàðû.
        Êîíñóëüäûқ қûçìåò äåïàðòàìåíò³ áàñқàðìàñûíûң ñîңғû æåäåë ìәë³ìåò³ áîéûíøà, әðá³ð үø³íø³ қàçàқ øåò åëäåðãå òұðàäû. Àëûñ æәíå æàқûí øåòåëäåðäåã³ æàëïû қàçàқòûң ñàíû 6 ìëí 100 ìûң àäàì.
Қàçàқòàðäûң 2000 æûëäûң áàñûíäàғû áàðëûқ ñàíû:
Қàçàқñòàííûң өç³íäå 8 ìëí 590  ìûң.
Áұðûíғû ïîñòêåңåñò³ê, Қàç³ðã³ äåðáåñ ðåñïóáëèêàëàðäà 3 ìëí 837 ìûң.
Øàëғàé øåòåëäåðäå 2 ìëí 263 ìûң. Àë 1999  æûëäûң àÿғû ìåí 2001 æûëäûң áàñûíäàғû өòïåë³ Ìàðãèíàëäàð ìåí ìåòèñòåð³ қîñқàíäà èñ³ қàçàқ ñàíû 15 ìëí-ғà òîëàäû. Ñîíûң 12,5 ìëí òàçà қàçàқòàð қàëғàíäàðû ұëòòûқ ìåíòàëèòåò³ àíûқòàëìàғàí ä³ë³ øàëà қàçàқòàð. 
Îëàðäûң îðíàëàñóû áîéûíäà ñàíûí êөðñåòñåê: Àëûñ øåòåëäåðäå æәíå æàқûí øåò åëäåðäåã³ қàçàқòàð.
Æàқûí øåò åëäåðäå.
Өçáåêñòàíäà                        2560 ìûң
Ðåñåéäå                               1000 ìûң
Òүðê³ìåíñòàíäà                 140  ìûң
Қûðғûñòàíäà                      95 ìûң
Óêðàèíàäà                          15 ìûң
Áåëîðóñèÿäà                     5 ìûң
Àçåðáàéæàíäà                    4 ìûң
Ãðóçèÿäà                             3  ìûң
Ìîëàâàäà                            3 ìûң
Ïðèáàëòèêàäà                    2,5 ìûң.

Àëûñ øåò åëäåðäå.
Қûòàéäà                           2000 ìûң
Ìîíғîëèÿäà                    100 ìûң
Àóғàíñòàíäà                    30 ìûң
Òүðêèÿäà                         25 ìûң
ÀҚØ-òà                          14 ìûң
Èðàíäà                            10 ìûң
Àëìàíèÿäà                      9 ìûң
Êàíàäàäà                         7  ìûң 
Ôðàíöèÿäà                      9 ìûң
Èðàêòà                             5 ìûң
Àëûñ æәíå æàқûí øåòåëäåã³ қàíäàñòàðûìûçäûң ñàíû 6 ìëí 100 ìûң (ìåòèñ ïåí ìàðãèíàëäàðûìûçáàí á³ðãå).
        Қàçàқñòàíғà ìèãðàöèÿëûқ àғûì îñû Ðåñïóáëèêà ìåí åëäåð æàғûíàí á³ðò³íäåï êүøåéå òүñóäå.
        Á³çä³ң åñåïòåó³ì³ç áîéûíøà ñîғûñòàí áåðã³ ñîңғû æûëäàðû Қàðàқàëïàқñòàíäàғû қàçàқòàðäûң үøòåí á³ð³, Òүðê³ìåíñòàíäàғûëàðäûң үøòåí åê³ñ³ өçäåð³ øûққàí àòàìåêåí³ Қàçàқñòàíғà қàéòқàí. Áұë ïðîöåñ îñûëàéøà ñòèõèÿëû òүðäå æүðå îòûðûï 2020-2030 æûëäàðû қàçàқòûң åòåê æåң³ á³ðøàìà æèíàëûï қàëàäû. Á³çä³ң åñåïòåó³ì³ç áîéûíøà àëäàғû îí æûëäûқòà Қàçàқñòàíғà 300 ìûңäàé қàçàқ қàéòóû ûқòèìàë, 1996 æûëû Ìîíғîèÿäàí 130 ìûңғà æåòåðë³ê áàóûðëàðûìûç êөø³ï êåëãåí åêåí.
Îñûíäàé ìèãðàöèÿíûң 12-17 ìûңäûқ ìөëøåð³ æûë ñàéûí àëäà ñàқòàëà áåðìåê.
Äәë áүã³íã³ êүí³ æûë ñàéûí áұðûíғû Îäàқòàñ Ðåñïóáëèêàëàðäàí Қàçàқñòàíғà 10-15 ìûңғà æóûқ қàçàқòàð қàéòûï îðàëóäà. Îë 1992 æ 24 ìûңғà äåé³í æåòò³. Àëäà îñû ñèÿқòû өç åë³íå áåðåêå ìîëøûëûқ àëà êåëåò³í “Ìàéòàáàíäàð” êөø³-қîíû áұäàíäà êåң åòåê æàÿäû. Áұë қîçғàëûñ æàқûí áîëàøàқòà Ðåñïóáëèêàìûçäàғû қàçàқòàð ñàíû êåëåñ³ ғàñûðäûң îðòàñûíà äåé³í 4-5 ìëí- ғà äåé³í қîìàқòû үëåñ қîñà àëàäû.
Қàç³ðã³ òàңäà Ïðåçèäåíò³ì³çä³ң æîëäàóû áîéûíøà әð æûë ñàéûí ìåìëåêåòò³ê êâîòàíûң êөëåì³í êåì äåãåíäå 15 ìûңíûң үñò³íäå ұñòàï îòûðûï, ýêîíîìèêàìûçäûң äàìóûíà îðàé êâîòàëàð ñàíûí áұäàí 2 åñåãå êөáåéòó æîñïàðëàíûï îòûð.
      Үê³ìåòò³ң æîñïàðëàï îòûðғàí  æûëûíà 15000 êâîòà ìåí á³ç øåò åëäåðäåã³ қàíäàñòàðûìûçäû æàқûí àðàäà êөø³ð³ï àëó ìүìê³í åìåñ. Øåò åëäåðäåã³ қàíäàñòàðûìûç æàғäàéû êåëãåíäåð³ ÿғíè өç êүø³ìåí êөø³ï êåëå àëàòûíäàðû êâîòàғà қàðàìàé өç қàðàæàòàðûìåí êåëåóäå.
Îðàëìàíäàð өç òàðèõè îòàíûíà êåëó үø³í êөïòåãåí қèûíøûëûқòàðғà êåçäåñåä³:
--Òұðғûëûқòû Ðåñïóáëèêàäàí өç îòàíûíà қàéòó үø³í  ðұқñàò àëóû êåðåê. Îë ìåìëåêåò Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûìåí  Êөø³-қîí òóðàëû êåë³ñ³ì øàðò æàñàñқàí áîëñà îíäà қàíäàñûìûçғà âèçà àëó êөï қèûíäûқ áîëìàéäû. Àë åãåð äå îíäàé êåë³ñ³ì-øàðò æàñàëìàñà îíäà  âèçà àëó äà êөï қèûíäûқòàð áîëàäû.
--Қàçàқñòàíғà êåëãåííåí êåé³íã³ àçàìàòòûқ àëó қèûíäûқòàðû. Àçàìàòòûқ àëғàííàí êåé³í áåð³ëìåéò³í æәðäåì àқûíûң òîқòàòûëóû. Ìàìàíäûғû áîéûíøà æұìûñ òàáó, åãåðäå ìàìàíäûғû áîëìàñà æұìûñ òàáó қèûíäûғû, әëåóìåòò³ê æàғäàéûíûң íàøàðëàóû ò.á.
Êөø³ï êåëóä³ң òүðë³ қèûíäûқòàðûíà  қàðàìàñòàí  êөøò³ òîқòàòïàó êåðåê. Үê³ìåòò³ң îñû ìàқñàòòà æүðã³ç³ë³ï æàòқàí æұìûñòàðû äà îðàëìàíäàðäû қîëäàó ìàқñàòûíäà æүðã³ç³ëóäå. Øåò åëäåðäåã³ қàíäàñòàðûìûçäû êөø³ðóäåã³ ìàқñàòòûң á³ð³ îë өì³ð  ñүð³ï æàòқàí õàëûққà ñ³ң³ñ³ï êåòó қàó³ï³. Ìûñàëғà: Өçáåêñòàíäàғû қàçàқòàðäûң êөïø³ë³ã³í³ң өçáåê áîëûï æàçûëûï êåòó³.   Қàðæû қèûíûқòàðûíà áàéëàíûñòû îë åëäåã³ ìåêòåïòåðä³ң æàáûëóû, Ñîңғû óàқûòòàғû åê³ åë àðàñûíäàғû ñàëқûíäûқòà åê³ åë àðàñûíäàғû êөø³-қîí ìәñåëåñ³í òåæåóäå. Îñû ìәñåëåëåðä³ øåøóäå  åê³ æàқòû êåë³ñөçäåð æүðã³ç³ëóäå. 
Қûòàé Ðåñïóáëèêàñûíûң  áàòûñòû èãåðó ìàқñàòûíäà æүðã³ç³ë³ï æàòқàí ñàÿñàòû ÿғíè қûòàéëàðäûң ñàíû àçäàó  áàòûñ àéìàғûí èãåðó áұë Áàòûñòû ìåêåí åòåò³í қàçàқ æәíå áàñқà ұëòòàðғà òүðë³ қèûíäûқòàð әêåëóäå, өéòêåí³ ñàíû êөï қûòàéëûқòàð   àç ñàíäû қàçàқòàðäû æәíå áàñқà ұëòòàðäû æұòûï æ³áåðó³ ìүìê³í. Ì³íå îñû æàғäàéëàðäû åñêåðå îòûðûï Қûòàéäàғû қàíäàñòàûìûçäû òåç àðàäà êөø³ð³ï àëó æîëäàðûí қàðàñòûðóûìûç êåðåê. Îñû åëäåðìåí қàòàð òàðûäàé øàøûëғàí қàíäàñòàðûìûçäû êөø³ð³ï әêåëå àëñàқ. Ïðåçèäåíò³ì³ç àéòқàíäàé 2020 æûëû Қàçàқñòàíäàғû õàëûқòûң ñàíûí 20 ìëí àäàìғà æåòê³çóãå áîëàäû. Қàíäàñòàðûìûçäû әêåëó өç ðåñïóáëèêàñûíäà   ñàíû àç қàçàқ ұëòûíûң êөáåþ³íå  ÿғíè үëåñ ñàëìàғûíûң àðòóûíà әêåëåä³.
1990-2000 æûëäàðäàғû ñûðòқû ìèãðàöèÿ äèíàìèêàñû
Æûëäàð
Êåòóø³ëåð
 Êåëóø³ëåð 
Êөø³-қîí ñàëüäîñû(+,-)
1991
228473
170887
-57686
1992
317760
161499
-156261
1993
331007
111082
219025
1994
477068
70389
-406679
1995
309632
71137
-238495
1996
229412
53874
-175538
1997
299455
38067
-261388
1998
243663
35425
-126639
1999
162064
35425
-126639
2000
156800
33600
-123200
2001
143600
49300
-94300
 (àäàì åñåá³ìåí)
3-Êåñòå




2.3. Қàçàқñòàíäàғû äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàò
1988 æûëäûң êүç³íäå "Êàçàõñòàíñêàÿ ïðàâäà" ãàçåò³íå îñûíäàé òàқûðûïïåí êөïø³ë³êêå àðíàëғàí "Î ÷åì íå âåäàëè îáùåñòâîâåäû" äåãåí ғûëûìè ìàқàëà әç³ðëåíä³. Îíäàғû ìàқñàò ұëòòûқ ðåñïóáëèêàíûң øûққàí ýòíîäåìîãðàôèÿëûқ òåã³íå áàëòà øàïқàí Қàçàқñòàíäàғû қàðàëû êåçåңí³ң қàñ³ðåò³í îðûñ ò³ëä³ îқûðìàíäàðғà æåòê³çó åä³. Á³ðàқ îíûң îðíûíà 1989 æûëäûң 14-17 қàңòàðû àðàëûғûíäà ãàçåòò³ң áåò³íäå ðåñìè òүðäå ñ³ðåñêåí òàқûðûïïåí ïàðòèÿ òàðèõøûëàðûíûң үëêåí ìàқàëàëàðû æàðèÿëàíäû. Îíäà Ãîëîùåêèíí³ң қàñàқàíà ұéûìäàñòûðғàí àøàðøûëûғû êåç³íäå құðáàí áîëғàíäàðäûң ñàíû әäåé³ åê³ åñåäåé àçàéòûëûï êөðñåò³ëä³. Áûëàéøà àéòқàíäà îðòàëûқ ïàðòîêðàòèÿ өê³ë³í³ң қàçàқ õàëқûíûң àëäûíäàғû àóûð êåø³ð³ëìåñ êүíәñ³í åê³ åñåäåí àðòûқ "æåң³ëäåòò³" äåãåí ñөç.
Ìұíäàé үëêåí "ғûëûìè îғàøòûқòû" ÑÎÊÏ òàðèõøûëàðû äåìîãðàôèÿëûқ çåðòòåó әä³ñ³í á³ëìåãåíä³êòåí ғàíà æ³áåðãåí äåó øûíäûққà æàíàñïàéäû. Ñåáåá³, îëàð áұäàí äà, қàç³ðã³ êåçåңí³ң өç³íäå äå Қàçàқñòàíäàғû àøàðøûëûқ æûëäàðûíäà 2,5 ìèëëèîí àäàìíûң (îíûң 2,3 ìèëëèîíû òåê қàçàқòàð) æàçûқñûçäàí қûðûëóûíà ñåáåïêåð áîëғàí ñîë êåçäåã³ ÂÊÏ (á)-íûң өëêåë³ê ïàðòèÿ ұéûìû ìåí Îðòàëûқ êîìèòåòò³ң ê³íәñ³í åíä³ æàñûðà àëìàñà äà, қàëàéäà "æåң³ëäåòóãå" òûðûñûï êåëãåí áîëàòûí. Ò³ïò³, ïàðòèÿ òàðèõøûëàðû ғûëûìè-ñàíàқ (ñòàòèñòèêà) åñåá³í àéëàêåðë³êïåí әäåé³ áұðìàëàï, әì³ðø³ëä³êïåí àñûғûñ æүðã³ç³ëãåí ñàÿñè-әëåóìåòò³ê íàóқàí êåç³íäåã³ àäàì øûғûíûí åê³ åñå òөìåíäåò³ï êөðñåòóãå òûðûñòû. Îëàð æàðèÿëûëûққà äåé³í  îñûíäàé ïàðòèÿ æîëûí äәð³ïòåóãå әáäåí ìàøûқòàíғàí қîëæàóëûқ ғàëûìäàð òîáûí құðàäû.
Êåé³íã³ êåçäå ³çäåí³ìïàç æàñ çåðòòåóø³ëåð³ì³çä³ң (Ә.Ғàëèåâ, Ò.Îìàðáåêîâ, Ì.Қîéãåëäèåâ ò.á.) àðқàñûíäà êөïòåãåí àðõèâ äåðåêòåð³ òàáûëäû. Îë äåðåêòåð áîéûíøà á³çä³ң áұðûíғû ғûëûìè äåìîãðàôèÿëûқ òàëäàóëàðûìûç ðàñқà øûқòû. Ìûñàëû, 1924 æûëғû áîëæàì áîéûíøà 1932 æûëû Қàçàқñòàíäàғû àóûë-ñåëî õàëқûíûң ñàíû 4,2 ìèëëèîí àäàì áîëóғà òè³ñ åä³. Àë 1933 æûëäûң îðòàñûíäà æүðã³çãåí ðåñìè ñûíàққà ðåñïóáëèêà áàñøûëàðû қàíøà қîñûï æàçóғà òûðûñûï, өëãåí àäàìäàðäûң ñàíûí àçàéòқûñû êåëãåí³ìåí, àóûëäûқ æåðäå ò³ð³ қàëғàí àäàìäàðäûң ñàíûí 1,5 ìèëëèîííàí àñûðà àëìàäû. Қàçàқñòàíäà àøàðøûëûқòàí 2,54 ìèëëèîí àäàì өëä³ äåãåí äåðåê øûíäûққà өòå æàқûíäàéäû. 1926 æûëғû õàëûқ ñàíàғûíàí êåé³í құðáàí áîëғàí àäàìäàðäûң ñàíûí 1937 æûëғà äåé³í қàëïûíà êåëò³ðå àëìàғàí қàçàқñòàíäûқ òөðò ұëò òóðàëû ìûíàäàé äåðåêòåð êåëò³ðóãå áîëàäû. 1926-1937 æ.æ. қàçàқòàð - 3,627,6 ìûңíàí-2,181,5 ìûңғà äåé³í, óêðàèíäàð-860,2 ìûңíàí- 549,6 ìûңғà äåé³í, ұéғûðëàð-63,4 ìûңíàí- 33,4 ìûңғà äåé³í өçáåêòåð 129,4 ìûңíàí -110,0 ìûңғà äåé³í êåì³ï êåòò³.
Àë áàñқà ұëòòàðғà êåëåò³í áîëñàқ (îðûñ, íåì³ñ, òàòàð, áåëîðóñü), îëàð àøàðøûëûқòàí êåé³í қàңûðàï áîñ қàëғàí қàçàқ æåð³íå êүøòåï қîíûñòàíäûðûëäû. Ñөéò³ï, áұðûíғû îëқûëûқòàðûíûң    îðíûí òîëòûðûï қàíà  қîéìàé, êåë³ìñåêòåðä³ң ñàíû îíàí ñàéûí қàóëàï өñå òүñò³. Àëàéäà, á³çä³ң қîғàìòàíóøû ғàëûìäàðûìûç êүí³ áүã³íãå äåé³í îðòàëûқòûң "åð³êò³  êîëëåêòèâòåíä³ðó", "æåäåë èíäóñòðèÿëàíäûðó" ñàÿñàòûíûң êåñ³ð³íåí Қàçàқñòàííûң áàéûðғû õàëқûíûң ìүëäåì àçøûëûққà àéíàëғàíäûғûí òүñ³íã³ëåð³ êåëìåä³.
Ñòàëèí ìåí Ãîëîùåêèí á³ð õàëûқòû қûðûï-æîéûï құðòó àðқûëû åê³íø³ õàëûқòûң өðêåíäåó³íå àøûқòàí-àøûқ æîë àøòû. Ñîíûң á³ð ìûñàëû, қàçàқòûң ìàëûí êîíôèñêåëåï, áүê³ë Îðòà Àçèÿíû îòûðûқøû òұðàқòû åã³ñ àëқàáûíà àéíàëäûðó áîëûï òàáûëàäû.
Қîðûòà àéòқàíäà á³ðқàòàð қîғàìòàíóøû ғàëûìäàðûìûç Ãîëîùåêèíä³ê ãåíîöèä-әì³ðø³ë çұëìàòòûң çàðäàáûíàí êүí³ áүã³íãå äåé³í қàçàқ õàëқûíûң ұëòòûқ äàìóû äåìîãðàôèÿëûқ äåòåðìåíèçì, ÿғíè ñàíғà òәóåëä³ë³ê æàғäàéûíäà қàëûï қîéғàíûí өç ìàқàëàëàðûíäà äұðûñ ұғûíà àëìàғàí. Ñîë äåìîãðàôèÿëûқ ê³ð³ïò³êò³ æåң³ï, äåðòò³ æàçáàéûíøà қàçàқòû ұøïàққà øûғàðà àëìàéìûç. Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң æàí-æàқòû äàìóû äåìîãðàôèÿëûқ äåòåðìåíèçì æàғäàéûíäà òұð.
Қàçàқñòàíäàғû åðëåð ìåí әéåëäåð ñàíû ñàëûñòûðìàëû òүðäå òåң äәðåæåäå. Åð áàëàëàðäûң äүíèåãå êåëó³ áàñûì áîëғàíûìåí, әéåëäåð ñàíû 30-34 æàñòàí áàñòàï àéòàðëûқòàé êөáåéåä³, 60-69 æàñòà á³ð æàðûì åñå, 70 æàñòà 3 åñå àðòàäû. Òұòàñòàé àëìàғàíäà, ðåñïóáëèêàäà әéåëäåð ñàíû åðëåðäåí áàñûì.
Қàçàқ õàëқû æàñ ұëòқà æàòàäû. Îíûң æàñ àéûðûìäûқ құðûëûìûíäà 9 æàñқà äåé³íã³ áàëàëàð 22,0 %, àë òұòàñòàé àëғàíäà, 19 æàñқà äåé³íã³ æàñòàð 43,9 %; 60 æәíå îäàí æîғàðû æàñòàғû òұðғûíäàð үëåñ³-6,1%. Îðòàøà àðèôìåòèêàëûқ æàñ íåáәð³ 25 æàñ. Áàñқàøà àéòқàíäà, қàçàқ õàëқûíûң áàñûì áөë³ã³-áàëàëàð ìåí æàñòàð.
Қàçàқñòàí òұðғûíäàðûíûң áåé³ìä³ë³ê èíäåêñ³ æәíå ñàóàòòûëûқ êөðñåòê³ø³ өòå áè³ê äåңãåéäå. Ìûñàëû, 1990-1991 îқó æûëû Қàçàқñòàíäàғû 55 æîғàðû îқó îðíûíûң ñàíû 163-êå, àë îíäàғû îқèòûíäàð ñàíû 365,4 ìûң àäàìғà æåòò³.
Ñîңғû îíæûëäûқòà æåðã³ë³êò³ òұðғûíäàðäûң á³ë³ì àëóûíäà ñåðï³ë³ñ ïàéäà áîëäû. Әðá³ð 1000 àäàìíûң 126-ñû æîғàðû á³ë³ìä³. Әñ³ðåñå, ñòóäåíòòåð ñàíûíûң қàçàқ æàñòàðû åñåá³íåí êүðò өñó³ 90-æûëäàðäûң áàñûíàí áàñòàëäû. Қàç³ðã³ êåçäå æîғàðû îқó îðûíäàðûíäàғû қàçàқ  ñòóäåíòòåð  ñàíû òұðàқòàíûï êåëåä³. Áұë êүíäå îëàðäûң æîғàðû îқó îðûíäàðûíäàғû үëåñ³ 67 %, áұäàí æîғàðû өñó³ îíøà êөï åìåñ.
Қàçàқñòàí òұðғûíäàðû á³ë³ì³í³ң æîғàðû äåңãåé³, á³ð æàғûíàí, åңáåêêå îðíàëàñòûðóäûң øåêòåóë³ ìүìê³íä³ã³í, åê³íø³ æàғûíàí, áәñåêåëåñò³êò³         òóäûðûï, õàëûқ øàðóàøûëûғûíäà æұìûñ ³ñòåéò³í ìàìàíäàðäûң êәñ³ïò³ê äåңãåé³í³ң êөòåð³ëó³íå ûқïàë åòò³. Ýêîíîìèêà ñàëàñûíäà åңáåê åòåò³íäåð àðàñûíäàғû æîғàðû æәíå îðòà àðíàóëû á³ë³ìä³ëåð үëåñ³ àéòàðëûқòàé өñò³: åãåð 1989 æ. 1000 àäàìғà øàққàíäà æîғàðû á³ë³ìä³ëåð ñàíû îðòà åñåïïåí 130 àäàì áîëғàí áîëñà, 1999 æ. - 212; îðòà àðíàóëû á³ë³ìä³ëåð òè³ñ³íøå 234 æәíå 296 áîëäû. Òåê îðòà íåìåñå òîëûқ åìåñ îðòà á³ë³ììåí åңáåê åòåò³íäåð ñàíû á³ð æàðûì åñå àçàéäû.
Қàç³ðã³ êåçäå ìåìëåêåòò³ê æàëïû á³ë³ì áåðåò³í ìåêòåïòåðäå 3101,4 ìûң îқóøû îқèäû, îëàðäûң 1661,3 ìûңû àóûëäûқ æåðëåðäå á³ë³ì àëóäà.
1997 æ. ðåñïóáëèêàäàғû æàëïû á³ë³ì áåðåò³í æåêå ìåíø³ê (ìåìëåêåòò³ê åìåñ) ìåêòåï ñàíû 124 áîëäû, îíäà 13,5 ìûң îқóøû îқèäû.
Қàç³ðã³ êåçäå Қàçàқñòàíäà 3455 ìåêòåï ìåìëåêåòò³ê ò³ëäå æұìûñ ³ñòåéä³. Îíäà 1530,1 ìûң îқóøû îқèäû. Ñîíûìåí á³ðãå 2522 ñàáàқ îðûñ ò³ë³íäå æүðã³ç³ëåò³í ìåêòåï (1461,4 ìûң îқóøû); 78 өçáåê (77,2 ìûң îқóøû); 14 ұéғûð (22,3 ìûң îқóøû); 3 òәæ³ê (2,5 ìûң îқóøû); 1 óêðàèí (0,1 ìûң îқóøû) ò³ëäåð³íäå ñàáàқ æүðã³ç³ëåò³í ìåêòåïòåð æәíå àðàëàñ ò³ëäå îқûòàòûí 2112 ìåêòåï áàð.
Қàçàқñòàí үø³í òàáèғè өñ³ì òұðғûíäàð ñàíû өñó³í³ң íåã³çã³ êөç³ áîëûï òàáûëàäû.
Òàáèғè өñ³ì қàçàқ õàëқû өñ³ì³í³ң áàñòû ôàêòîðû áîëûï қàëà áåðåä³. Ìûñàëû, қàçàқòàðäûң òàáèғè îң өñ³ì³ 1989 æ. Қàçàқñòàí òұðғûíäàðûíàí áүê³ë òàáèғè өñ³ì³í³ң 63,5% -³í құðàғàí áîëñà, 1991æ.-72,4%, 1993æ.-88,2%, 1995 æ. -88,0 % áîëäû.
Îòáàñû құðàìûíà æàñàëғàí òàëäàó êөðñåòêåí³íäåé æұáàéëàðäûң, әñ³ðåñå æàñòàðäûң әëåóìåòò³ê-á³ë³ì äåңãåé³ íåғұðëûì æîғàðû áîëғàí ñàéûí, ñîғұðëûì àç áàëàëû áîëóғà äåãåí ұìòûëûñ àéқûí áàéқàëàäû. Әäåòòå îðòà àðíàóëû íåìåñå æîғàðû á³ë³ì³ áàð әéåëäåð òåê îòáàñûëûқ ì³íäåòòåðìåí øåêòåë³ï қàëìàé, өçäåð³í³ң æұáàéëàðûìåí òåң құқûëû áîëóғà ûðûñàäû, ñîғàí îðàé өíä³ð³ñ ñàëàñûíà êөï óàқûòûí æ³áåðåä³. Îëàð áîñ óàқûòòàðûíäà өçäåð³í³ң æұáàéëàðû ñèÿқòû æәíå øàìàëàðûíà қàðàé á³ë³ì àëóғà æәíå áàëàðëàðûíûң äұðûñ äàìûï æåò³ëó³ үø³í îëàðäûң òәðáèåñ³íå êөң³ë áөëóãå áàðûíøà òûðûñàäû.
Қàçàқñòàí ýêîíîìèêàñûíäàғû өçãåð³ñòåð åңáåê ðûíîãûíûң қàëûïòàñóûíà àéðûқøà ûқïàë åòò³. Ýêîíîìèêàëûқ ðåôîðìà æûëäàðû    ðåñïóáëèêàäà    æұìûñ    êүø³í    ïàéäàëàíóäûң    æàңà øàðòàðû àíûқòàëäû. Қàç³ðã³ êåçäå ýêîíîìèêà ñàëàñûíäà åңáåê åòóø³ëåðãå àêöèîíåðë³ê  қîғàìäàðäà, ìåìëåêåòò³ê êәñ³ïîðûíäàðäà (ìåêåìåëåðäå, ұéûìäàðäà), ìåíø³ê òүð³íå қàðàìàñòàí øàғûí æәíå á³ð³êêåí ұéûìäàðäà, øàðóà қîæàëûғûíäà æұìûñ ³ñòåéò³íäåð, ñîíäàé-àқ, æåêå åңáåê қûçìåò³ìåí, æåêå қîñàëқû øàðóàøûëûқòàðäà æәíå æåêå àäàìäàðғà қûçìåò åòåò³í àäàìäàð æàòàäû.
Íàðûқòûқ ýêîíîìèêà áàðûñûíäà қîñûìøà æұìûñ ³ñòåó үðä³ñ³ êåң òàðàëà áàñòàäû. Қîғàìäà á³ðíåøå æұìûñòû ұøòàñòûðà øåêòåóñ³ç àòқàðó, æұìûñòàðäû үéäå îðûíäàó, қîñûìøà òàáûñ êөçäåð³í òàáó ìåí ³çäåñò³ðó ìүìê³íä³êòåð³ ïàéäà áîëäû.
Қîñûìøà æұìûñ áàñòûëûқ, әñ³ðåñå, øàғûí êәñ³ïîðûíäàðäà êåң òàðàëғàí. Ìәñåëåí, 1997 æ. ìұíäà 26,5 ìûң àäàì íåìåñå áàðëûқ æұìûñ ³ñòåóø³ëåðä³ң 12%-³, åñåïò³ æûëäûң қàңòàð-ìàóñûì àéëàðûíäà 23 ìûңíàí àñòàì àäàì íåìåñå 11%-³ øàðò áîéûíøà æәíå қîñàðëû æұìûñ ³ñòåãåí.
Қàç³ðã³ óàқûòòà қîғàìäà åң àëäûìåí ìåíø³ê íûñàíûíûң өçãåðó³ ìåí åңáåê ұæûìäàðû ìүøåëåð³í³ң ìåíø³ê қàòûíàñòàðûíà қàòûñóûíà áàéëàíûñòû æàңà åңáåê қàòûíàñòàðû қàëûïòàñûï äàìûï êåëåä³.
Ðåñïóáëèêàäà æұìûñøû êүø³í қàéòà áөëó үðä³ñ³ æүðóäå, ÿғíè, "æàëäàìàëû æұìûñøûëàðäûң" ñàíû àçàéûï, өç³í³ң æåêå ³ñ³íäå (æàëäàíáàé æұìûñ ³ñòåéò³í) қûçìåò àòқàðàòûí íåìåñå äåðáåñ æұìûñ ³ñòåéò³í àäàìäàð ñàíû àðòóäà. Ìәñåëåí, 1995-1999 æ.æ. àðàëûғûíäà áұë êàòåãîðèÿíûң ñàíû 2,5 åñå өñêåí, åãåð 1995 æ. îëàð åңáåê қîðëàðûíûң 11,7% -³í құðàñà, 1999 æ. 3 1,9 %-êå æåòêåí.
Ұëòòûқ áàéëûқ äåãåíiìiç àäàì êàïèòàëû, òàáèғè êàïèòàë æәíå қàðæû êàïèòàëû äåï àòàëàòûí үø құðàìäàñ äүíèåäåí òұðàòûíû  æàëïû æұðòқà áåëãiëi. Êåңåñòiê êåçåңäå åңáåê ðåñóñòàðûí ұäàéû äàìûòóғà íàçàð àóäàðûëûï, àқøàíû àÿғàí æîқ. Êåç êåëãåí ìåìëåêåòòiң òұðàқòû äàìóû  ýêîíîìèêàíûң äàìóû ìåí àäàì àäàì äàìóûíûң àðàñûíäàғû  òåңåñòiðiëói àқûëғà қîíûìäûëûғû ìåí àéқûíäàëàäû.
    Бiздiң елiмiзде адам әулетiнiң дамуының индексi бойынша  дүние жүзiнде 76 орында болды, ал 2005 жылғы индексi бойынша  бiз 61 орынға тұрақтадық. Президентiмiздiң  биылғы жылғы жолдауы бойынша  елiмiз дамығын 50 мемлекеттiң қатарына  қосылуы тиiстi. Бұл жетiстiкке жету мына үш компоненттентке байланысты: бiрiншiден өмiрiнiң орташа ұзақтығының көрсеткiшiнен; екiншiден бiлiмдiлiктің деңгейiнiң көрсеткiшiнен; үшiншiден халықтың жан басына шаққандағы ЖlӨ көрсеткiшiне байланысты. Егер өмiрдiң ұзақтығы  деңгейiнiң көрсеткiшi және халықтың жан басына шаққандағы ЖlӨ көрсеткiшiн алатын болсақ онда бiзде iргерiлеушiлiк бар, ал өмiрдiң алдыңғы орташа ұзақтығы көрсеткiшi бойынша кейбiр дамушы елдердiң өзiнен де қалып келемiз. Осы проблеманы жалпы әлемдiк үрдiс призмасы арқылы талдау жасау жаңа мың жылдықтың басында әрбiр елдiң демографиялық проблемасы негiзiнде дербес, олардың өзiндiк даму ерекшелiктерiне сай жүргiзiлуде.
      Äүíèå æүçiëiê áàíêòûң áîëæàìû áîéûíøà  әëåì õàëқûíûң ñàíû 2030 æûëғà қàðàé 8,5 ìèëëèàðä àäàìғà өñåäi. Øåò åëäåðäiң ғàëûìäàðû àòàï êөðñåòêåíäåé  Äүíèå æүçiëiê áàíêòûң áұë áîëæàìûíäàғû қîðқûòàòûí ìәñåëå- әëåì õàëûқòàðûíûң ñàíûíûң àéòàðëûқòàé өñói åìåñ,  æîғàðûäà àéòûëғàí 8,5 ìèëëèàðä àäàìíûң 2 ìèëëèàðäû êүíäiê òàáûñû 2 äîëëàðäàí àñïàéòûí  åëäå òóûëóû åäi. Áұë àðçàí æұìûñ êүøiíiң äàìûғàí åëäåðãå àғûëóûíà әêåëiï ñîқòûðàäû. Áұë әëåìäå äåìîãðàôèÿëûқ, ýêîëîãèÿëûқ, æұìûññûçäûқ äåңãåéiíiң өñóiíå әêåëiï ñîқòûðàäû  
Қàçàқñòàí àóìàғû æөíiíåí äүíèå æүçiíäåãi  àñà iði åëäåðäiң îíäûғûíà êiðåäi, àë õàëқûíûң ñàíû æөíiíåí øàғûí åëäåðäiң ñàíàòûíà æàòàäû. 2003 æûëғû áiðiíøi қàңòàðäàғû æàғäàé áîéûíøà õàëûқòûң ñàíû—15000000 àäàìғà æåòòi, àë õàëûқòûң òûғûçäûғû áið øàðøû øàқûðûìғà íåáàðû 5,4 àäàìíàí ғàíà êåëåäi.
       Àéòàðëûқòàé ұçàқ êåçåң iøiíäå ,1960 æûëäàðäàí áàñòàï, Қàçàқñòàííûң äåìîãðàôèÿëûқ äàìó òұðàқòûëûғûìåí, õàëûқ ñàíûíûң  æîғàðû өñóiìåí ñèïàòòàëäû. 1992 æûëû ðåñïóáëèêàäàғû õàëûқòûң ñàíû åң æîғàðғû äåңãåéãå æåòiï 16 ìèëëèîí 452 ìûң àäàìғà æåòòi. Àëàéäà ñîңғû æûëäàðäà ìåìëåêåòiìiçäiң äåìîãðàôèÿëûқ äàìóûíäà êåëåңñiç үðäiñ áàéқàëóäà.
     Òåê ñîңғû ñàíàқ êåçåңi àðàëûғûíäà (1989-1999ææ) Қàçàқñòàí õàëқûíûң ñàíû 1 ìèëëèîí 246 ìûң àäàìғà àçàéäû. Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң ñòàòèñòèêà àãåíãòòiãiíiң äåðåêòåði áîéûíøà  1991 æûëìåí ñàëûñòûðғàíäà 2002 æûëû õàëûқ ñàíûíûң àéûðìàøûëûғû 1 ìèëëèîí 495,7 ìûң àäàì áîëäû.
Åãåìåíäiêêå қîë æåòêiçó  қîғàìäû äåìîêðàòèÿëàíäûðó  æәíå åëiìiçäiң өìiðiíiң әð òүðëi ñàëàðûíäà  ðåôîðìàëàðäûң áàñòàëóû äåìîãðàèÿëûқ àқóàëäûң ñàÿñè ôàêòîð ûқïàëûíäà áîëóûíà  ñåáåïøi áîëäû.  Îíûң äåìîãðàôèÿëûқ àқóàëғà ûқïàëû, àòàï àéқàíäà, åðêií êiðiï-øûғó, әðòүðëi үêiìåò àðàëûқ êåëiñiìäåð Қàçàқñòàííàí íåìiñòåðäiң  æәíå áàñқà ұëòòàðäûң  өêiëäåðiíiң àéòàðëûқòàé êөï êåòiï қàëóûíà ûқïàë æàñàäû.
Åëiìiçäiң äåìîãðàôèÿëûқ àқóàëûíà әëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûқ ôàêòîðëàð òîáûäà àéòàðëûқòàé ûғïàë åòòi. Áұғàí, áiðiíøi êåçåêòå, ìàòåðèàëäûқ  әë-àóқàò, äåíñàóëûқ ñàқòàó æәíå áiëiì áåðó äåңãåéií æàòқûçғàí æөí. æұìûññûçäûқ ñàëäàðûíàí  òұðìûñ äåңãåéiíiң òөìåíäåói, òiðøiëiê åòóãå қàæåòòi ìàòåðèàëäûқ қàðàæàòòûң àçàþû, åëäåãi äåìîãðàôèÿëûқ àõóàëғà àéòàðëûқòàé әñåð åòòi, ñîңғû æûëäàð iøiíäå áàëà òóóäûң àçàþû,  өëiìíiң êөáåþi æәíå õàëûқòûң   êөøi–қîí æàғäàéûìåí êåòiï қàëó қîëàéñûç äåï áàғàëàíûï îòûð.
 Áàëà òóó êөðñåòêiøiíå íåêå îòáàñû қàòûíàñû êүøòi әñåð åòåäi. Ñòàòèñòèêà äåðåêòåði íåêåíãå òұðó àçàéûï áàðà æàòқàíûí êөðñåòåäi. Ìûñàëû 1990 æûëû íåêå қèþ ñàíû 164 ìûң áîëғàí áîëñà, àë 2002 æûëû 99 ìûң áîëûï åäàóið àçàéäû.
Àæûðàñó ñàíû äà êөï áîëûï îòûð, 2002 æûëû îíûң ñàíû 31200 áîëäû. Åң êөï àæûðàñó қàëàëàðäà òiðêåëãåí, áұë îðàéäà  åðëi-çàéûïòûëàðäûң åêåóiäå өñiï-өíåòií æàñòàғûëàð, ìұíûң өçi áàëà òóóäûң өñóiíå òåðiñ әñåðií òèãiçóäå.
Áàëà òóóäûң øûðқàó øûңû 1987 æûëғà òóðà êåëåäi, îë æûëû 417000 ñәáè äүíèåãå êåëäi íåìåñå 1000 àäàìғà 25,7 –äåí êåëåäi. 1999 æûëû ÕÕ ғàñûðäûң ñîңғû 10 æûëûíäà áàëà òóóäûң  åң òөìåíãi äåңãåéi áàéқàëäû., Áàëà òóó êîýôèöåíòi 1000 àäàìғà 8,2 äàí 10,1-ãå өñòi.(2002 æûëû-10,2)
Қàçàқñòàíäà òàáèғè өñiì қàðқûíäû òөìåíäåói áàéқàëàäû. Ñîңғû æûëäàðäà íåêåãå òұðó æàñû åäәóið ұëғàéäû. Îñû æàғäàéëàðäûң áàðëûғû òàáèғè өñiìäi òåæåéäi.
 Áàëà òóóäûң àçàþû æәíå өëiìíiң êөáåþiíiң ñàëäàðûíàí ñîңғû 12 æûëäà (1990-2002æ.æ.) õàëûқòûң òàáèғè өñiìi 3 åñå àçàéûï êåòòi.
Õàëûқòûң æûíûñû áîéûíøà құðûëûìû íåãiçiíåí äåìîãðàôèÿëûқ íåìåñå әëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûқ ôàêòîðëàðäûң   әñåði ìåí қàëûïòàñàäû. Қàçàқñòàíäà æûíûñòûқ àðàқàòûíàñ әéåëäåð үëåñiíiң àçäàғàí áàñûìäûëûғû ìåí қàëûïòàñûï îòûð.
Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң áiðiíø³ ұëòòûқ ñàíàғûíûң қîðòûíäûñû ðåñïóáëèêàäà áұðûíғûøà әéåëäåð  ñàíûíûң  åðêåêòåð ñàíûíàí  áàñûìäûғû æәíå 77751343 әéåë áàð íåìåñå  îëàð õàëûқòûң  51,8  ïàéûçû åêåíäiãií êөðñåòåäi. 2002 æûëû ðåñïóáëèêàäà өìiðäiң îðòàøà ұçàқòûғû 65,5 æàñ áîëäû. Áұë êөðñåòêiø åðêåêòåð ұøií-59,5æàñ, әéåëäåð үøií 71,3 æàñ, ÿғíè åðêåêòåð  әéåëäåðãå қàðàғàíäà  îíáið æàðûì æàñ êåì æàñàéäû. Áұë өëiì äåңãåéiíiң æîғàðûëûғûí êөðñåòåäi. Àë Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíäà өëiìíiң êөïòiãiíå åðêåêòåð өëiìiíiң êөðñåòêiøiíiң æîғàðûëûғû ñåáåïøi áîëûï îòûð, әéåëäåðäiң өëiìiíå  қàðàғàíäà åðêåêòåð өëiìi  æàðàқàòòàíó, óëàíó,  æàçàòàéûì æàғäàé ñàëäàðûíàí 4,9 åñå, òûíûñ îðãàíäàðû àóðóëàðûíàí 3,9 åñå,  қàí àéíàëûñû æүéåñi àóðóëàðûíàí 1,4 åñå êөï, Åңáåêêå қàáiëåòòi æàñòà  қàéòûñ áîëғàí åðêåêòåð өë³ìi ñåáåáiíiң  80 ïàéûçû  îñû êөðñåòêiøòåðiíiң үëåñiíå òèåäi, Êiñi қîëûíàí өëó ñåáåïòåði æөíiíåí Қàçàқñòàí Åóðîïàäà, Îðòàëûқ Àçèÿ àéìàғûíäà (Ðåñåéäåí êåéií) 2-îðûíäà , ñûðòқû æàғäàéëàðìåí óëàíóäàí 3-îðûíäà. өçií-өçi өëòiðó ñåáåïòåði áîéûíøà  өëiì êөðñåòêiøi  æîғàðû. Ñîíäûқòàí áiçäiң õàëûқòûң òåêòiê қîðûí ñàқòàó, îíûң iøiíäå åðêåêòåðäiң  äåíñàóëûғûíà åðåêøå íàçàð àóäàðó ìåìëåêåòiìiçäiң  áiðiíøi äәðåæåëi ìiíäåòi áîëìàқ. Îíûң үñòiíå áiçäiң åðêåêòåð  äàìóøû åëäåðäåãi åðêåêòåðãå қàðàғàíäà 3 æàñ, äàìûғàí åëäåðãå қàðàғàíäà 11 æàñ êåì өìið ñүðåäi.
Àíà өëiìi äå àëàңäàóøûëûқ òóғûçàäû. Äүíèå æүçiíiң äåíñàóëûқ ñàқòàó ұéûìûíûң àíûқòàóû  áîéûíøà  àíà өëiìi äåãåíiìiç—әéåëäåðäiң æүêòiëiê êåçåңiíäåãi íåìåñå қàíäàéäà áið ñåáåïïåí  æүêòiëiêòåí êåéiíãi  42 êүííåí ñîң қàéòûñ áîëóû. Àíà өëiìiíiң äåңãåéi Қàçàқñòàíäà  1999 æûëû 10000  òiði òóғàííûң 105-i өë³ áîëäû. Áұë êөðñåòêiø өòêåí æûëìåí ñàëûñòûðғàíäà áiðøàìà  àçàéғàíûìåí әëiäå æîғàðû қàëïûíäà қàëûï îòûð. Æүêòiëiê ïåí áàëà òóó àóðóûíûң àñқûíóû àíà өëiìiíiң  íåãiçãi ñåáåáiíå  àéíàëäû, îë áàðëûқ өëiìíiң 29 ïàéûçû. Қàçàқñòàíäà àáîðò æàñàòó ñàíû Åóðî Îäàқ åëäåðiíåíäåãiäåí  îðòàøà àëғàíäà  үø åñå êөï.
Ñәáèëåð өëiìiíiң êîýôèöèåíòi 1996 æûëғû 25,4 òåí-2002 æûëғû 17-ãå åä¸óið àçàéäû. Ñîíûìåí қàòàð  áiðқàòàð îáëûñòàðäà  ñәáèëåð өëiìi  îðòàøà ðåñïóáëèàëûқ  äåңãåéäåí àñûï êåòåòií  äåңãåéäå áîëûï îòûð.  Íåғұðëûì àëàңäàòàòûí æàғäàé  Қûçûëîðäà (24,1), Ïàâëîäàðäà (21,5), Ìàңғûñòàóäà (21,0) îáëûñòàðûíäà қàëûïòàñóûíäà  áұë ìåäèöèíàëûқ æәíå  әëåóìåòòiê  қàìòàìàññûç åòóäiң, әñiðåñå àóûëäûқ æåðëåðäå æåòêiëiêñiç äåңãåéi æàғäàéûíäà áàëà òóóäûң êөïòiãiìåí áàéëàíûñòà.  Ñàëûñòûðìàëû òүðäå  ñәáèëåð өëiìiíiң àçäûғû áàéқàëûï îòûðғàí  Àëìàòû îáëûñûíäà, äүíèåãå êåëãåí әðáið ìûң ñәáèäiң  áið æàñ êåçiíäå 11,3-i, Àқìîëà îáëûñûíäà-12,9-û øåòiíåãåí. Ñәáèëåð өëiìiíiң ñåáåïòåðiíiң iøiíäå  áàëà òóàòûí êåçåңäå òóûíäàғàí æàғäàé 1-îðûíäà, òûíûñ îðãàíäàðû àóðóëàðû 2-îðûíäà, òóà áiòêåí   àíîìàëèÿ-3-îðûíäà.
Åëäå қàëûïòàñқàí äåìîãðàôèÿëûқ àқóàëғà  áàëà òóó, өëiì, òàáèғò өñiì, íåêå æәíå àæûðàñó ñèÿқòû äåìîãðàôÿëûқ  ôàêòîðëàð ғàíà åìåñ, ÊÑÐÎ òàðàғàííàí êåéií æàíäàíà òүñêåí  êөøi-қîí ïðîöåñi åëåóëi  әñåð åòåäi.
Êөøi-қîí    қîçғàëûñûíûң øûðқàó øûңû –ðåñïóáëèêàäà 480,8 ìûң àäàì êөøiï êåòiï íåáàðû 70,4 ìûң  àäàì êөøiï êåëãåí áұë 1994 æûëғû ñàíàқ áîéûíøà. 1995 æûëäàí áàñòàï êөøi-қîí áåëñåңäiãi áәñåңäåé áàñòàäû, 1997 æûëäûң  өçiíäå êөøi-қîí ñîëüäîñû-261,4 ìûң àäàì áîëñà, àë 2000 æûû áұë êөðñåòêiø—123,2 ìûң àäàìғà òåң áîëäû, 2001 æûë iøiíäå êөøi-қîí ñàëüäîñû-94,249 ìûң àäàì áîëäû, áұë 2000 æûëìåí ñàëûñòûðғàíäà  28 591 ìûң àäàìғà àç.  Ýìèãðàíòòàð құðàìûíäà  ÒÌÄ øåãiíåí òûñ æåðëåðãå  êåòóøiëåð åäәóið àçàéäû. Êөøiï êåëóäå áàéûðғû åìåñ ұëòòàð  өêiëäåði ñàíûíûң êөáåþi áàéқàëäû. Õàëûқòûң ýìèãðàöèÿñû, áiðiíøiäåí õàëûқòûң æàëïû ñàíûí àçàéòàäû, åêiíøiäåí åңáåê æәíå ãåíåðàòèâòiê әëåóåòòi òөìåíäåòåäi.Өéòêåíi ýìèãðàöèÿғà êåòóøiëåðäiң үøòåí – åêiñi æàñ æәíå åңáåê æàñûíäàғû қàáiëåòòi àäàìäàð. Ñîíäûқòàí äåìîãðàôèÿëûқ ïðîöåñòòåðäi äàìûòóäà ñûðòқû æәíå iøêi êөøi-қîí øåøóøi ðîëü àòқàðàäû.
Ýìèíãðàíòàð ñàíû àçàéûï  êåëå æàòûð,  Қàçàқñòàííàí  êөøiï êåòóøiëåð ñàíû 1994 æûëìåí ñàëûñòûðғàíäà 2002 æûëû 360,7 ìûңғà àçàéûï, îë 120,1 ìûң àäàì áîëäû. Ñûðқû êөøi-қîííûң  ìàңûçäû áөëiãií  Қàçàқñòàííûң  ãåîñàÿñè æәíå ýêîíîìèêàëûқ  æàғäàéûíàí òóûíäàғàí  êөøiï êåëó құðàéäû.
 Åãåð өòêåí æûëäàðäà êөøiï-êåëóøiëåðäiң íåãiçãi ëåãi îðàëìàíäàð áîëñà, åíäi қàéòûï êөøiï êåëóøiëåð (ðåýìèãðàíòòàð)  êөáåéiï êåëåäi. 2002 æûëû êөøiï êåëóøiëåð 57965 àäàì áîëñà , áұë êөðñåòêiø 2001 æûëìåí ñàëûñòûðғàíäà 8 ïàéûçғà êөï.
  Åëiìiçãå îðàëìàíäàðäûң êåëóií ðåòòåó æәíå îëàðäû îäàí әði æàéëàñòûðó ìàқñàòûíäà æûë ñàéûí  êөøiï êåëó  êâîòàñû áåêiòiëåäi.  Ïðåçèäåíòiìiçäiң æàðëûғû ìåí 2003 æûëғû 5 ìûң îòáàñûғà êâîòâà áөëiíñå , 2004 æûëғà àðíàëғàí êâîòà 10000 îòáàñûғà, 2005 æûëû êâîòà 15 000 îòáàñûғà áөëiíäi. Êөøi-қîí ñàÿñàòûíûң ìàңûçäû àñïåêòiñi  áàðғàí ñàéûí æàíäàíûï, iøêi  êөøi-қîíäû ðåòòåóãå áîëàäû. Àäàìäàð àóûëäûқ  æåðëåðäåí қàëàғà êөøóäå, ýêîëîãèÿëûқ қîëàéñûç æåðëåðäåí қîëàéëû àéìàқòàðғà êөøói  àðòóäà.
Êөøó әðêiìíiң өç êүøiìåí ìåìëåêåòòiң қîëäàóûíñûç æүðiï æàòûð.
Õàëûқòûң әñiðåñå æàñòàðäûң қàëàëàðғà қîíûñ àóäàðóû îëàðäûң өñiï-өíó æàғäàéûíûң êåëåңñiç өçãåðiñòåðãå ұøûðàóûíà àëûï êåëåäi. 
Äåìîãðàôèÿëûқ äàìóäà қàçiðãi үðäiñ ñàқòàëғàí æàғäàéäà åëäiң қîðғàíûñ  қàáiëåòií æәíå ìåìëåêåòòiê қàóiïñiçäiãií  қàòàìàññûç åòóãå қàòåð òөíåäi. 
Äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàòòûң êөêåé êåñòiëiãi-åң àëäûìåí, îíûң åëäiң ýêîíîìèêàñû  ìåí әëåóìåòòiê ñàÿñè  қàóiïñiçäiãiíå әñåð åòåòií àñà ìàңûçäû ôàêòîðëàðäûң áiði åêåíäiãiíäå  îíäà ìåìëåêåòiң қîғàìíûң æәíå àäàìíûң өìiðëiê ìàңûçäû ìүäåëåði òûғûç àñòàñқàí. “Қàçàқñòàí 2030” ñòðàòåãèÿñûíäà êүøòi äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàò åëiìiçäiң ұëòòûқ қàóiïñiçäiãiíiң áàñûì äәðåæåñi äåңãåéiíäå êөòåðiëäi.
Åëiìiçäiң ïðåçèäåíòi Íұðñұëòàí Íàçàðáàåâòiң 2003 æûëғû æîëäàóûíäà 2015 æûëғà қàðàé Қàçàқñòàííûң õàëқûíûң  ñàíûí 20 ìèëëèîíғà æåòêiçó ìiíäåòií қîéäû. Æîғàðûäà áàÿíäàëғàíäû íåãiçãå àëà îòûðûï Қàçàқñòàííûң äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàòûíûң  ïðåñïèêòèâàñûí қàëàé æàñàó êåðåê?  Äåìîãðàôèÿ ñàëàñûíäà, îíûң ñòðàòåãèÿëûқ  ìàқñàòòàðûí íåãiçãå àëà îòûðûï, қàíäàé êөçқàðàñòû òàңäàóûìûç êåðåê?
 Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң êөøi-қîí æәíå äåìîãðàôèÿ æөíiíäåãi  àãåíòòiãi өçiíiң құçûðåòiíäåãi æәíå ìүìêiíäiãi øåãiíäåãi äåìîãðàôèÿëûқ æәíå  êөøi-қîí ñàÿñàòûíûң êүðäåëi ïðîáëåìàñûí øåøó æөíiíäå æұìûñòàð æүðãiçiëóå.
  Åëiìiçäå қàëûïòàñқàí äåìîãðàôèÿëûқ  àқóàë, äåìîãðàôèÿëûқ äàìó çàңäû òұðғûäàí  қàìòàìàññûç åòóäi òàëàï åòåäi.  Îñûғàí áàéëàíûñòû “Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң äåìîãðàôèÿëûқ  қàóiïñiçäiãi òóðàëû”   Çàң қàáûëäàғàí äұðûñ áîëàð åäi. Îë åëiìiçäiң äåìîãðàôèÿëûқ қàóiïñiçäiãií қàìòàìàññûç åòóäiң құқòûқ æәíå ұéûìäûқ íåãiçií қàëûïòàñòûðàòûí åäi.
“Äåìîãðàôèÿëûқ қàóiïñiçäiê” äåãåí ұғûìäàғû ìåìëåêåò ïåí қîғàìíûң әëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûқ äàìóûíûң äåìîãðàôèÿëûқ қàòåðäåí қîðғàëóûíûң æàé êүéi äåï òүñiíãåí  æөí, áұë îðàéäà åëäiң äàìóû  îíûң äåìîãðàôèÿëûқ ìүääåñiíå ñәéêåñ қàìòàìàññûç åòiëåäi. 
Äåïîïóëÿöèÿ  õàëûқòûң қàðòàþû, ðåòòåëìåãåí êөøi-қîí ïðîöåñòåði, îòáàñû èíñòèòóòûíûң àçûï òîçóû ñèÿқòû ûқòèìàë äåìîãðàôèÿëûқ қàóiïñiçäiãiíå әñåð åòói æәíå òұðàқòû äàìóûíà òåðiñ  ûқïàë åòó ìұìêií åêåíäiãií àòàï êөðñåòêåí æөí.
Åëäåãi өòå қîëàéñûç  äåìîãðàôèÿëûқ àõóàëäû åñêåðå îòûðûï, Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң Êөøi-қîí æәíå Äåìîãðàôèÿ æөíiíäå àãåíòòiãi Қàçàқñòàí  Ðåñïóáëèêàñûíûң Ìåìëåêåòòiê äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàòûíûң òұæûðûìäàìàñûí  әçiðëåäi, Îíû Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң  äåìîãðàôèÿëûқ àõóàëäû åñêåðå îòûðûï, Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң  Êөøi-қîí æәíå äåìîãðàôèÿëûқ àãåíòòiãi Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң Ìåìëåêåòòiê äåìãðàôèÿëûқ  ñàÿñàòûíûң òұæûðûìäàìàñûí әçiðëåäi. Îíû Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң үêiìåòi 2000 æûëғû  17 òàìûçäàғû  N1272 қàóëûñûìåí ìàқұëäàäû.
        Áұðûí äåìîãðàèÿíû äàìûòó æөí³íäåã³ òұæûðûìäàìàíû  äà, áàғäàðëàìàíû äà ³ñ-қèìûë æîñïàðûäà áîëìàғàí.  Òұæûðûìäàìà äåãåí³ì³ç- äåìîãðàôèÿëûқ äàìóäûң  ғûëûìè íåã³çäåëãåí èäåîëîãèÿñû, îíäà äåìîãðàôèÿëûқ ïðîöåñòåðä³ң  ìәí³ ìåí ìàңûçû , ұғûìû æәíå á³ð³ңғàé ìåìëåêåòò³ê äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàòòû қàëûïòàñòûðó àøûï êөðñåò³ëãåí .
Äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàò òұæûðûìäàìàñû åëäåã³ àõóàëғà áàéëàíûñòû қàìòèäû æәíå äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàòòû ³ñêå àñûðóäûң өçàðà áàéëàíûñқàí ïðèíöèïòåð³í³ң áàéëàíûñқàí áàñûìäûқòàðû íåã³çã³ áàғûò áîëûï òàáûëàäû. Áұíäà åë³ì³çä³ң қàç³ðã³ çàìàíғû  ãåîñàÿñè àқèқàòû åñêåð³ëå îòûðûï , äåìîãðàôèÿëûқ  ïðîöåñòåðä³ ðåòòåóä³ң ìàқñàòòàðû ìåí ì³íäåòòåð³íå  íåã³çäåìå áåð³ëåä³.
Òұæûðûìäàìà íåã³ç³íäå Àãåíòò³ê Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñû Äåìîãðàôèÿëûқ äàìóûíûң 2001-2005 æûëäàðғà àðíàëғàí áàғäàðëàìàñû æүðã³ç³ëä³. Îë Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñû үê³ìåò³í³ң  2001 æûëғû 20 қàçàíäàғû N1380 қàóëûñûìåí áåê³ò³ëä³.
Àãåíòò³ê Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң Äåìîãðàôèÿëûқ æәíå êөø³-қîí äàìóûíûң 2004-2010 æûëäàðғà àðíàëғàí  áàғäàðëàìà æàñàäû.
Áàғäàðëàìàíûң íåã³çã³ ìàқñàòû-åë³ì³çäåã³  äåìîãðàôèÿëûқ  àқóàëäû òұðàқòàíäûðó ìåí æàқñàðòó, åëä³ң ìåìëåêåòò³ê  қàó³ïñ³çä³ã³í íûғàéòó,  ìåìëåòò³ң áұäàí әð³  әëåóìåòò³ê-ýêîíîìèêàëûқ  äàìóûí  àäàì әóëåò³ìåí қàìòàìàññûç åòó.
 Áàғäàðëàìàíûң ì³íäåò³ –äåìîãðàôèÿëûқ ïðîöåñòåðäåã³  êåëåңñ³ç үðä³ñòåðä³ åңñåðó үø³í êåøåíä³ øåø³ìäåðä³  әç³ðëåóìåí ³ñêå àñûðó æәíå îñûíûң íåã³ç³íäå áàðëûқ äåìîãðàôèÿëûқ êөðñåòê³øòåðä³ң  îңäû өçãåð³ñòåð³íå қîë æåòê³çó. Áұëàð:
--Àíà ìåí áàëàíû қîðғàó, áàëà òóó ìåí îíûң өñó³í òұðàқòàíäûðó;
--өë³ìä³ àçàéòó, õàëûқòûң äåíñàóëûқ æàғäàéûí æàқñàðòó;
--îòáàñû èíñòèòóòûí íûғàéòó;
--áұðûíғû îòàíäàñòàðûìûçäûң   åëãå îðàëûóûíà æәíå îëàðäûң áåé³ìäåëó³íå æәðäåìäåñó. Қàçàñòàííûң қàç³ðã³ çàìàíғû äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàòòûң ìàқñàòòàðûíûң ³ø³íäå õàëûқ өë³ì³í³ң äåңãåé³í òөìåíäåòó, îíûң  äåíñàóëûғûí æàқñàðòó, áàëàëàðäûң æәíå åðåñåêòåðä³ң  өì³ð ñүðó қàá³ëåò³í қîëäàó , өì³ðä³ң ұçàқòûғûí àðòòûðó áàñûì ìàқñàòòàð äåï åñåïòåëóãå òè³ñ.
Äåìîãðàôèÿëûқ àқóàëäû æàқñàðòóäà  áàëà òóóäû ûíòàëàíäûðóäûœ åäәó³ð ìàңûçû çîð. Îñû ìàқñàòòà  Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң  Äåìîãðàôèÿëûқ æәíå êөø³-қîí ñàÿñàòûíûң áàғäàðëàìàñûíäà ìûíàäàé  øàðàëàð êөçäåëãåí:
Êåçåң-êåçåң³ ìåí  ýêîíîìèêàëûқ ûíòàëàíäûðóäû қîëäàíó àðқûëû áàëà òóóäû өñ³ðó:
--Áàëà òóûëғàí êåçäå 15 åñåëåíãåí  ÀÅÊ (àéëûқ åñåïò³ê êөðñåòê³ø) ìөëøåð³íäå á³ð æîëғû æәðäåìàқû òөëåó;
--Åê³íø³ áàëà òóûëғàí êåçäå-25 ÀÅÊ;
--үø³íø³ æәíå  îäàí êåé³íã³ áàëàëàð òóûëғàíäà-35 ÀÅÊ;
--áàëàíû êүò³ï áàғóғà  á³ð æàðûì æûëғà äåé³íã³  æәðäåìàқû-àéûíà үø ÀÅÊ ìөëøåð³íäå:
--æүêò³ әéåëäåðãå íåã³çã³ òàғàì өí³ìäåð³í ñàòûï àëó үø³í òîқñàí ñàéûíғû æәðäåì àқû-åê³ åң òөìåíã³ æàëàқû ìөëøåð³íäå;
--Åðòå æүêò³ë³ê ìåðç³ì³íäå åñåïêå òұðғàíäàðғà á³ð æîëғû æәðäåìàқû-åң òөìåíã³ æàëàқû ìөëøåð³íäå;
--үø æғíå îäàí êөï áàëàñû áàð  әéåëäåðãå áàëàñû 12 æàñқà òîëғàíғà äåé³í àé ñàéûíғû æәðäåìàқû---á³ð åң òөìåíã³ æàëàқû ìөëøåð³íäå òөëåó;
--æàñ îòáàñûëàðғà әðá³ð áàëà òóûëғàííàí êåé³í á³ð áөë³ã³í åñåïòåï øûғàðûï  îòûðó òәðò³á³ìåí  òұðғûí үé êðåäèò³í áåðó-әðá³ð áàëà òóғàííàí êåé³í êðåäèòò³ң àëғàøқû ñóìàñûíûң 20 ïàéûçû ìөëøåð³íäå àëûï òàñòàó;
--áåñ æәíå îäàí êөï áàëàñû áàðëàðäû òàáûñ ñàëûғûíàí áîñàòó;
--áàëàíû æàëғûç өç³ òәðáèåëåï îòûðғàí àäàìäû òàáûñ ñàëûғûíàí áîñàòó;
--үø æәíå îäàíäà êөï áàëàëû îòáàñûëàðäû êөï áàëàëû îòáàñû äåï åñåïòåó;
--æүêò³ë³ã³íå, òóóûíà  æәíå áàëàíû êүò³ï áàғóûíà áàéëàíûñòû әëåóìåòò³ê æәðäåìàқû ìөëøåð³í (20ÀÅÊ äåé³í) æәíå äåìàëûñ ìåðç³ì³í ұëғàéòó;
--áàëà àóûðûï қàëғàí æàғäàéäà  àóûðғàíäûғû òóðàëû ïàðàққà òөëåìàқû áåðó.
      Áàғәàðëàìàíû ³ñêå àñûðó әëåóìåòò³ê-äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàò ìәñåëåëåðä³ æөí³íäåã³ íîðìàòèâò³ê құқûқòûқ áàçàíû æåò³ëä³ðóä³ êөçäåéä³. Åë³ìçä³ң äåìîãðàôèÿëûқ æàғäàéûí òүáåãåéë³ æàқñàðòóғà áàғûòòàëғàí  çàң àêò³ëåð³ қàáûäàíғàí áîëàòûí. “Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң äåìîãðàôèÿëûқ қàó³ïñ³çä³ã³ òóðàëû” Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñû çàңûíûң æîáàñû әç³ðëåó æîñàïàðëàíûï îòûð,
“Õàëûқòûң êөø³-қîíû” òóðàëû Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñû Çàңûíà өçãåð³ñòåð åíã³ç³ëä³.
Áàғäàðëàìàíûң ³ñêå àñûðûëàï æàòқàí әëåóìåòò³ê ñàëàëàðû, үê³ìåò қàóëûñûíûң қàáûëäàíóûíà ìүìê³íä³ê òóғûçäû.
Áàғäàðëàìàíûң ³ñêå àñûðó ïðîöåñ³í îðàëûìäû áàñқàðóäû Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñû Êөø³-қîí äåìîãðàôèÿ æөí³íäåã³ àãåíòò³ã³ қàìòàìàññûç åòåä³.
Áàғäàðëàìàíû òîëûқ ³ñêå àñûðó æәíå îíäà êөçäåëãåí áàðëûқ øàðàëàðäû қîëäàíó íәòèæåñ³íäå áàðëûқ äåìîãðàôèÿëûқ  êөðñåòê³øòåðä³ òұðàқòàíäûðóғà қîë æåòåò³í áîëàäû. Õàëûқòûң ñàíû æàғûíàí äà ñàïàñû æàғûíàí äà  îäàí әð³ өñó³ æүçåãå àñàòûí áîëäû æәíå ñîë àðқûëû Қàçàқñòàííûң òұðàқòû әëåóìåòò³ê-ýêîíîìèêàëûқ äàìóû қàìòàìàññûç åò³ëåä³.  Áàғäàðëàìàíûң ³ñêå àñûðûëóû  2015 æûëғà қàðàé Қàçàқñòàí õàëқûíûң ñàíû 20 ìèëëèîíғà æåòó³íå íåã³ç қàëàéäû.

Демографиялық болжам

        Кез-келген ғылымының құндылығы болашақты білу қабілетімен бағасы-демография негізінен халық санына байланысты болжамға құрылатын ғылым. Болжам қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді болады. Демография азды-көпті нақты болжамды 25-30 жыл алдын-ала беруі мүмкін. Ал бұл уақытта алдыңғы буын аға ұрпақ өкінішке қарай тұтастай болмасада біртіндеп кеми бермек. Демографиялық болжам ары кеткенде 20-15-10-5 жылға яғни қысқа мерзімі қамағат тұтатын саяяси, әлеуметтік, экономикалық және экологиялық болжамдардан озық тұрады. өтен шақтағы өсіммен салыстырғанда, келешекте халықтың кемуі ұзаққа созылады және мехнизмінен аңғарғандай оның өз заңдылығы бар-қарапайым орын алмастырудан (1-2 бала) көп төмен тұрған бала туудың әлсіз жағдайында қатты қартайған халықтың табиғи кемуі-сәйкес емес.
Егер екінші мыңжылдық жер шарының барлық түкпіріне халықтар қоныстанғандықтан “Нomo sapiens” деп аталса, онда соңғы ХХ ғасыр Адамзат баласының санының тез өсуімен сипатталады. Адамзат баласының санының тез өсуімен сипатталады әлем халықтарының саны 4 есе көбейеді. Адамзат санының 6млрд-қа жетуі ең аз мерзім ішінде өсті, небары-11 жылда. (1988-1999).
        Алайда, сөзсіз болатын абсолютті тығыздықтағы баяу депопуляцияны еңсеру қажет және сол арқылы барлық халық міндетті түрде көпбалалыққа (1-2 баладан) біртіндеп көшеді. Бұл яғни, адамдардың демографиялық іс-әрекеттерінің ғаламдық өзгеріске ұшырауы хақында 1999 жылдың қазан айында адам санының 6 млрд-қа көбеюіне байланысты “Almaty Times” газетінде алғашқы рет жазған болатын.
Әлемдік “демографиялық жарылыс” алдымен словян тілдес халықтарды, әсіресе оның ішінде орыстарды шарпыса, одан кейін демографиялық жарылыс үлкен қуатпен түркі тілдес халықтарды, оның ішінде 1 кезекте Османдық түріктерді қамтыды. Одан көп кейін мұндай халықтардың жылдамдатылған өсімін қазақтар, сонан соң да  Орталық Азия халықтары бастан кешті.
Жуық арада 2010 жыл олардың саны-теңеседі, осыдан 50 жыл бұрын славяндардың саны 3 есе көп болса, ал 80 жылдан кейін керісінше түркілер 2 есеге дейін өседі, кейінен де православиеліктер мен түркітілдес этностардың ақырғы және шешуші позициялары бірдей болып келеді. Бұл кереғарлықта халықтардың даму заңдылығы терең жасырынып жатыр. Орталық Азия немесе Түркістан территориясы 6 млн км2  құрайтын бір тұтас этномәдениетті аймақ болып табылады.
Шығыс және оңтүстік бөліктерін қоса есептеген халықтарының саны 75 млн адамға шейін жетеді.
Орталық Азия халықтарының қатарына өзбек, қазақ, тәжік, қырғыз және қарақалпақ т.б. түркі халықтары жатады.
Демографиялық болжамның қазақ ұлының 2030 жылға дейінгі болжамын берсек:
1979-2030 жылдары.
1979 ж (санақ)-5289, 1989 ж (санақ)-6497. 1999 ж (санақ)-7985, 2005 ж (санақ)-8650, 2010 ж (қысқа мерзімді) –9300, 2020 ж (орта мерзімді)-10700, 2030 ж, (ұзақ мерзімді)-12000. Бұл сандарды көре отырып біз қазақтардың 70%-ды құрайтын болады. Демографиямыздың күміс кезеңін оралмандар мен ішкі табиғи өсім беріп отыр.
  








№№

1979 ж.(санақ)
1989 ж.(санақ)
1999 ж.(санақ)
2005 ж.(санақ)
2010 ж.(қысқа мерзімді)
2020 ж.(ұзақ  мерзімді)
2030 (шартты)

Барлық халық
 Оның ішінде:
14684
мың
16199
мың
14953
Мың
15000
мың
16000
мың
20000
мың
25000
мың
1
Қазақтар
5289
6497
7985
8950
9500
107000
12000
2
Орыстар
5991
6062
4480
3900
3450
2800
2400
3
Украиндар
898
876
547
450
380
270
200
4
Өзбектер
246
331
430
185
630
270
900
5
 Немістер
900
947
353
270
225
200
190
6
Татарлар
314
321
294
225
210
220
240
7
Ұйғырлар
148
182
210
235
255
320
400
8
Беларустар
282
178
112
95
80
50
40
9
Корейлер
92
101
99
97
95
90
80
10
Басқалар
580
665
463
420
436
570
700
1
Ішкі диаспора(қазақтардан басқа) млн.
9,7
9,7
7,0
6,3
5,7
5,3
5,0
2 
Сыртқы диаспора(шетелдегі қазақтар) млн.
2,6
3,2
3,9
4,4
4,9
6,1
7,0
Динамика(1979-2000)және Қазақстан Республикасындағы (мың адам) диаипора мен ірі этностардың саны (2030 дейін) болжам
4-кесте

Қорытынды.

Қазақстан - көп ұлтты мемлекет. Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері өмір сүреді. Солардың отанына айналған біздің кең байтақ еліміз қашан да өзге ұлт өкілдерін құрметтеп, оларды бауырына басуға дайын. Қазақстан халықтарының өсіп-өну процесін бақылап, зерттеу демограф ғалымдардың еншісінде.
Қазақстандағы соңғы санақтың өткеніне де бес жыл өтті. Бұл жылдардағы экономикалық-әлеуметтік салалардағы өзгерістер ғылымның зерттейтін обьектісіне елеулі өзгерістер енгізетіндей болды. Сондықтан да өз басым Қазақстанның ұлттық құрамындағы жағдайдың өзгерістер барысын ұдайы қадағалап, сараптап, ғылыми ақыл таразысынан өткізіп отырамын дейді белгілі демограф-ғалым Мақаш Тәтімов. Бір этноста болмашы өсу болса, келесісінде азаю орын алған, нәтижесі бізді қанағаттандырмайтын жағдай. Сондықтан мемлекеттік деңгейде бір шұғыл шара қолданбасақ демографиялық жағдай көңіл қуантардай болады деу бос сөз болып шығады. Әлі күнге дейін табиғи өсімнің азаюы түйінді мәселе қалпында қалып отыр. Балалар тууының азаюы халықтың қалыпты өсімін тежеуішке айналған. Тұрғындардың орта жасының өсіміне орай бала мен ана өлімі азайса да өлім көбейген. Бұл нәтижелер Қазақстанда этнодемографиялық жағдайдың мол өзгерістері жалғасып жатыр дегенімізбен ақырындап болса да нағыз еуроазиялық мемлекетке айналып барамыз. Бізде де еуропалық этностар тууды дәстүрлі түрде шектеуіне байланысты олардың елден кетуі азайғанымен саны кеміп барады. Бұл шамамен 35 мың адам немесе үлкен бір майданда кездесетін шығын. Елімізден негізінен еңбекке жарамды жастар кетіп, кәрілер қалуда. Бұл республика тұрғындарының орта жасын ұлғайтып, өлімді көбейтуде, тууды азайтуда. Тұрғындардың шығыстық саналатын бөлігінде де аймағымыз үшін дәстүрлі болып саналатын көп балалы отбасыларының саны азайып кетті. Олар да еуропалықтар соңынан ергендер. Бұлардың қай-қайсысы да еліміз үшін ойласарлық жағдай.
Қазіргі елімізде жүргізіліп отырған демографиялық саясат бойынша ең алдымен жас шаңырақты бала тууға бір-екі емес, көбею шарттарына сай ең кемі үш сәбилі болуына ынталандыру керек.
Демографиялық жағдайды түзеудің екінші бір жолы-елімізде жасанды түсікке (аборт), ең болмағанда біріншісін түсікке айналдыруға тиым салу. Өйткені алғашқы баланы түсік ету, ананы енді сәби көтермеуге соқтыратын жолдарының бірі екені белгілі ғой. Бүдан бұрынғы зерттеулерге қарасақ, тоқсаныншы жылдардың орта шенінде жасанды түсік тірі туған балалардың санынан асып жығылған екен. Халық арасында үгіт-насихат жүмыстары жүргізілуіне қарамастан қазір де жағдай оңып түрған жоқ, жылына 150 мыңдай түсік тасталынады екен. Адамзаттың және діни көзқарастардың барлығы қолдан жасалған түсікті күнә дейді. Демек, қоғамдық санаға осы жағынан да қозғау салу қажет.
Исламның жасанды түсікке қалай қарайтындығы жайлы мәселеге көңіл аударсақ, шарана қимылдаған сәтінен Алланың бергені саналады да оны түсіру кәдімгі ересек адамды өлтіргенмен тең. Бала туу мөлшерін көрсететін арнайы коэффициент 1999 жылы 1,76-ға түсіп, яғни шартты шектен құлдырап кеткен болатынбыз. Сол тұста туудың азаюы мен өлімнің өсуін қағазға сызықтармен түсіргенде (схема) "қақпан" бейнесі шыққан! 1999 жылы сол "қақпан" шаппалары түйісіп, қабысып қала жаздады. Мұны көру сұмдық еді. Қазір сол қақпан шаппалары бір бірінен ептеп те бола ажырасып, ашылып барады, өлім азайып, туу көбейе бастады. Дегенмен, көп балалы болудан кетіп, еуропалық дәстүрге келе жатқанын да қосу керек.
Шет елдердегі қандастарымызды көшіру мәселесі тез арада өз шешімін тауып, мемлекеттің қолдауымен жүзеге асырылуда. Шеттегі қазақ диаспорасы 4,4 млн адамнан асады. Қандастарымыздың ең болмағанда жартысына жуығын көшіріп алып келе алсақ біздің демогарафиялық ақуалымызға біршама сан қосуға мүмкінюдік туғызатын еді ол үшін көші-қонды әсіресе оралмандарды кең  көлемде көшіріп алу жолдарын қарастыру керек. 
Нарықтық қатынас кезіне көп баланы өсіріп тәрбиелеу мәселелері қиындай түседі. Әр отбасында үш бала болса да жетеді. Ол үшін де кәдімгі қарапайым отбасында қалыпты тұрмыстық жағдайдың болуын қамтамасыз етуге тиіспіз.  Соңғы уақыттағы демографиялық саясаттың белсенді жүргізілуінің нәтижесінде табиғи өсу көбейіп,   Халық санының алға ілгерілеуі байқалады. Қазақстан Республикасы халқының жалпы саны 2006 жылдың  І-ширегінен  бастап 15000000 адамнан асты, оның ішінде қазақтар 9 000 000-ды құрап елдің 62%-ын құрады. Елдің экономикалық тұрғыдан тұрақтануы шет елдерге көшушілердің санын азаюына ықпал жасады.  Жалпы алғанда Қазақстан тұрғындарының шектен шығып бара жатқан жер шарында тұрғыны аз ел болып қала алмайды.
Қазақстан Еуразия суперконтинентінде этнодемократияның айнасы. Мұнда демографиялық-демократиялық көзқарастардың барлығы шоғырланған. Этносаралық түсіністіктің қазақстандық моделі түптің түбінде бүкіл әлемдік үлгіге алынуы да мүмкін. Қазақстанда өмір сүріп отырған 100 астам үлттардың достықта өмір сүруі бұл Президентіміздің жүргізіп жатқан жұмыстарының нәтижесі. Міне осы жағдайлардың барлығыда өткен ғасырдың 70-80 жылдары болған демографиялық “Алтын кезең” қайталамаса да сол жылдардағы жалпы өсімді бере алатын “Күміс кезең” басталуда. Күміс кезең тек табиғи өсіммен ғана емес оралмандар есебінен де көбейіп отыр.   
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