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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жобаның мақсаты -«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

АҚ дамуын және оның инвестициялық стратегиясына бағалау және оны 

жетілдіру бойынша ҧсыныстар беру. 

Жобада жеке лицензиялар негізінде зейнетақы активтерін басқару 

жӛніндегі қызметтің айрықша тҥрін жҥзеге асыратын жеке басқарушы 

компаниялар мен инвестициялық портфельді басқару жӛніндегі қызметті 

жҥзеге асыруға лицензиялары бар бағалы қағаздар нарығының кәсіби 

қатысушылары және ӚСК-ӛмірді сақтандыру жӛніндегі компаниялар, сонымен 

қатар ҚР ҦБ қатысатын Зейнетақы активтерін басқару жҥйесінің жаңа моделі 

ҧсынылды. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Цель дипломного проекта -оценка инвестиционной стратегии Единого 

накопительного пенсионного фонда и выработка предложений по ее 

совершенствованию. В проекте представлена новая модель системы управления 

пенсионными активами с участием частных управляющих компаний, 

осуществляющих особый вид деятельности по управлению пенсионными 

активами на основе индивидуальных лицензий и профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензиями на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционным портфелем, а также компаний по 

страхованию жизни НБ РК. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of the diploma project is to evaluate the investment strategy of the 

Unified pension savings Fund and develop proposals for its improvement. The 

project presents a new model of the pension asset management system with the 

participation of private management companies engaged in a special type of activities 

for the management of pension assets on the basis of individual licenses and 

professional participants of the securities market with licenses for the management of 

the investment portfolio, as well as life insurance companies of the national Bank of 

Kazakhstan. 
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КІРІСПЕ 

 

 

Тақырыптың өзектілігі. Зейнетақы жҥйесі кез келген елдің басты әрі 

ӛзекті әлеуметтік-экономикалық мәселесі болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Елбасы Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына  

2018 жылғы Жолдауында Әлеуметтік саясат шегінде «Қазір зейнетақы жҥйесі 

толықтай еңбек ӛтіліне байланыстырылған. Кім кӛп жҧмыс істесе, сол кӛп 

зейнетақы алатын болады» делінген [1]. 

Қазақстанның қазіргі зейнетақы жҥйесі әлеуметтік қамтамасыз етудің 

маңызды қҧраушыларының бірі және республиканың экономикасын 

инвестициялаудың маңызды қҧралы болып табылады. Зейнетақылық 

қамтамасыз ету жҥйесінің реформаларының бағыты халықты зейнетақылық 

қамтамасыз ету шығындарындағы мемлекет ҥлесін барынша тӛмендетуге 

негізделген. Қазақстанда зейнетақы жҥйесін реформалау ТМД елдерінің ішінде 

ең бірінші жҥргізілгендіктен, жинақтаушы зейнетақы жҥйесіне ауысуда 

жҥргізілген іс-шаралар кӛптеген елдер ҥшін ҥлгі бола алады, дегенмен соңғы 

әлеуметтік-экономикалық ҥдерістер осы жҥйеге ӛзгерістерді енгізуді талап 

етуде. Оның ішінде елдегі зейнетақы жинақтарын инвестициялау тәртібін 

сауықтыру мақсатында, «халықтардың қартаю» ҥдерісін ескере отырып 

отандық зейнеткерлікке шығу жасына ӛзгерістер енгізу, жинақталған зейнетақы 

жинақтарын инвестициялауды реттеуде нақты тҧрақтандырушы тҧтқаны 

немесе реттеуші уәкілетті органның енгізу қажеттілігі, т.с.с шаралар ӛзекті 

болып табылады. 

Сондықтан  зейнетақы жҥйесінің дамуын және болашақ 

перспективаларын, сондай-ақ зейнетақы жарналарын қалыптастыру және 

инвестициялау стратегиясын қарастыру мәселесі ӛзекті болып табылады. 

Зейнетақымен қамсыздандыру кез келген ел ҥкіметінің басты назарындағы 

әлеуметтік мәселелер қатарына жатады. Қазақстан Республикасында да 

азаматтардың қартайғанда әлеуметтік қамсыздандыруға қҧқықтары 

Конституцияда бекітілген.  

Дипломдық жобаның зерттелу дәрежесі. Зейнетақымен қамтамасыз ету, 

зейнетақы жҥйесі, зейнетақы қорларының жҧмысы туралы, шетелдік тәжірбие 

туралы мәселелермен айналысқан Ресей ғалымдары Борисенко Н., Ю. , 

Волошина А.Ю. Василенок В.Л., Мельников К.С., Баева Д. С.,  Шаидов М.А., 

Соловьев А. К. , Гусаков Д. Б. .  

Осы мәселелерге зейнетақымен қамтамасыз ету, тиімділігін арттыру 

мәселелеріне, қазақстандық келесі ғалымдар да еңбектерін арнаған, олар:  

Демидова Н.В. , Алимухамбетов Н., Д.Х. Тобатаев Ильясов К.К., Каренов Р. 

және т.б. 

Дипломдық жобаның мақсаты -«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

АҚ дамуын және оның инвестициялық стратегиясына бағалау және оны 

жетілдіру бойынша ҧсыныстар беру. 
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Қойылған мақсатқа жету ҥшін тӛмендегідей негізгі міндеттер орнатылды: 

- Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры дамуының теориялық 

негіздерімен танысу; 

- Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қазіргі даму жағдайын талдау; 

- Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық кӛрсеткіштерін 

талдау; 

- Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық қызметін 

талдау және мәселелерін анықтау; 

- Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық стратегиясын 

жетілдіру бойынша ҧсыныстар беру. 

Дипломдық жобаның зерттеу объектісі «Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ.  

Дипломдық жобаның зерттеу пәні – БЖЗҚ-ның инвестициялық 

стратегияларын қҧру әдістері мен оларды басқару жолдары. 

Дипломдық жобаның командасы және жауапкершіліктері 

1. Намазбек Назым –- 2.2 ҚР бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 

инвестициялық қоржынын талдау; 3.1 ҚР зейнетақы жҥйесін жаңғырту 

жолдары. 

2. Андақҧл Ҧлпан- 2.1 Қазақстандағы қазіргі кездегі зейнетақы жҥйесін 

талдау; 3.2 БЖЗҚ инвестициялық қоржын сапасын арттыру жолдары. 

3.  Жумаканов Данияр –1.2 ҚР зейнетақы жҥйесінің даму алғышарттары 

мен негізгі кезеңдері; 3.1 ҚР зейнетақы жҥйесін жаңғырту жолдары 

4. Саламатова Несібелі-  1.1 Зейнетақымен қамсыздандырудың 

экономикалық мазмҧны мен мәні; 3.2  БЖЗҚ инвестициялық қоржын сапасын 

арттыру жолдары 

Зерттеуге ақпараттық базасы болып -ҚР заңдары, ҚР Президентінің  

қаулылары, 2017-2021 жылдарға «БЖЗҚ» АҚ корпоративтік даму стратегиясы, 

Бірыңғай жинақтаушы қорының инвестициялық декларациясы, статистикалық 

және нақты мәліметтер  есептелінеді. 

Танымдың диалектикалық тәсілі, жҥйелі талдау, экономикалық талдау 

теориясы, экономика математикалық әдістер және т.б. зерттеудің теориялық 

және әдістемелік негізі болды.  Дәлелдемелерді талдау барысында 

статистикалық әдістер мен салыстыру әдістері пайдаланылды. 

         Жұмыстың көлемі мен құрылымы. Дипломдық жҧмыс кіріспеден, ҥш 

тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тҧрады.  
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1 Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық 

қоржынын жетілдірудің  теориялық негіздері 

 

1.1 Зейнетақымен қамсыздандырудың экономикалық мазмұны мен 

мәні 

 

 

Ӛзінің «Салықтар мен жиындар туралы трактат» атты жҧмысында 

біріншілердің бірі болып У.Петти «жҧмысқа қабілетсіз» адамдарды қолдауды, 

яғни ӛзінің жарамсыздығы салдарынан еңбек ете алмайтын, мысалы, 

мҥгедектер және кедейлер мен жетім балалар туралы айтқан. Сол кездерде 

қарттарды қамтамасыз ету мемлекеттің міндеті болып табылмайтын, мемлекект 

тек қана жҧмысқа қабілетсіз болған жағдайда және қарттық шаққа жинақ 

жасауға мҥмкіндік беретін табыс алуға мҥмкіндік беретін.  Әлеуметтік 

қажеттіліктерге мемлекеттік шығындар туралы У.Петти былай деп жазған «… 

кедейлердің жалақысын шектеу әділетті емес, ӛйткені олар жҧмысқа қабілетсіз 

шақтарына жинақ жасай алмайды (жҧмыстың жоқтығы немесе қарттық шақтың 

келуі)» [2].  

Классикалық мектептің ӛкілдері (Франсуа Кэне, Жан Батист Сэй, Адам 

Смит, Давид Рикардо, Томас Роберт Мальтус) мемлекеттің елдің әлеуметтік 

аясына араласуын қолдаған. Сонымен қатар, Д.Рикардо мемлекеттің 

міндеттеріне тек қана кӛп балалы жанҧяларға, жетім балаларға кӛмек пен 

кедейлердің жағдайын жақсартуды жатқызған. 

Қарттарды қолдау мемлекеттің міндеті емес деп санаған жоғарыда 

кӛрсетілген классикалық мектептің негізін қалаушыларға қарағанда 

неоклассицизмнің ӛкілдері керісінше бҧл мемлекеттің ерекше қҧқығы деп 

санаған. А.Маршалл, К.Менгер, Г. Фон Шмоллер және т.б сияқты берілген 

мектептің ӛкілдері мемлекеттің қоғамдағы әлеуметтік процесстерді реттеуін 

қалаған. Сонымен қатар, А.Маршалл қарттарға «ең бастысы экономикалық 

кӛмек» кӛрсетуге болады және мемлекеттік кӛмек «жомарт» болу керек деп 

санаған.  

Германия, Франция, Англия сияқты мемлекеттер кедейлерді әлеуметтік 

қорғау туралы мемлекеттің осындай қағидаларынан қолданыс тапты.  

Осылайша, әлеуметтік сақтандыру жҥйесі қоғамның экономикалық 

дамуының кӛрсеткіші болып табылады. 

Макродеңгейдегі әлеуметтік қорғау жҥйесінің негізі болып минималды 

ӛмірлік стандартты қолдау мен ӛмірді қамтамасыз етудің негізгі жҥйелерінің 

жҧмыс істеуін қамтамасыз ету табылады. 

Халықты әлеуметтік қорғаудың қҧрамасының бірі болып оның 

зейнетақымен қамтамасыз етілуі табылады.  Ол халықтың барлық 

қабаттарының мҥддесін қамтиды, еңбек пен капитал нарығына әсер етіп қана 

қоймай, сонымен қатар жҧмыс істейтін халық ҧрпақтарының арасында да 
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бӛлініске салады. Осылайша, зейнетақымен қамсыздандыру жҥйесі ең кҥрделі 

және кӛп функционалды экономикалық жҥелердің бірі болып табылады. 

Зейнетақы (латынның pensio – тӛлем) – белгіленген жасқа жеткенде, 

мҥгедектікке, асыраушысынан айырылғанда  және де басқа да заңмен 

қарастырылған жағдайларға байланысты азаматтарға ақшалай, жҥйелі тҥрде 

тӛленетін тӛлемдер. Зейнетақы тӛлемдері бюджеттен тыс мемлекеттік қорлар 

мен сақтандыру (жекеменшік зейнетақы) қорлары ретінде қҧрылған зейнетақы 

және сақтандыру қорларының есебінен жҥзеге асырылады [3]. 

Зейнетақының екі тҥрлі мінездемесі бар. 

Оны жҧмысқа қабілеттілігін жоғалтып алған қоғам мҥшесінің ӛмірлік 

қажеттілігін қамтамасыз ету мҥмкіндігі ретінде қарастыруға болады. Және де 

зейнетақы жҧмысқа қабілетсіздердің қоғамдық ӛндіріске жҧмсаған еңбегі 

мӛлшерінің кӛрсеткіші болып табылады.  

Зейнетақы әлеуметтік мінез - қҧлқы бар ақшалай тӛлемдерге жатады, 

бірақта, сонымен қатар, оны экономикалық категорияға жатқызатын бірқатар 

ерекшеліктері бар [4].  

Қазақстан Республикасында «Қазақстан Республикасындағы 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңында «зейнетақы» тҥсінігі туралы 

былай делінген: «Зейнетақы – мемлекеттік базалық зейнетақы тӛлемінің және 

(немесе) жасына байланысты зейнетақы тӛлемдерінің және (немесе) еңбек 

сіңірген жылдары ҥшін және (немесе) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорынан және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан тӛленетiн 

зейнетақы тӛлемдерiнiң жиынтығы» [5].  

Жинақтаушы зейнетақы жҥйесі жағдайындағы зейнетақы оларды тиімді 

басқару салдарынан ел экономикасын басқарудың басты тҧтқасы болатын 

зейнетақы қорларынан тӛленетін тӛлемдер болып табылады. Қалай болғанда да 

зейнетақы – бҧл халықты әлеуметтік қамсыздандырудың формаларының бірі.  

Әлеуметтік қамсыздандыру – бҧл халықтың жҧмысқа қабілетсіз және 

қартайған мҥшелерінің және де ақылы жҧмыстың орындалуына 

денсаулығының жағдайы кедергі келтіретін тҧлғалардың қоғам есебінен және 

қоғаммен асыраудың формалары мен тҥрлерінің жиынтығы [6]. 

Зейнетақымен қамсыздандыру жҥйесін әдебиетте екі негізгі топқа 

бӛлінетінін атап айтуға болады. Оларды қаржыландыру қайнар кӛздеріне қарай 

бӛлінеді: бюджеттік (қорланбайтын) және сақтандырушылық (қорланатын). 

Бюджеттік жҥйелер қаражаттарды шоғырландыруды жҥргізеді (профсоюздар 

мен мемлекет бюджетінен, басқа да тҥсімдерден) және ағымдағы зейнетақыны 

тӛлеу ҥшін бӛліп таратылады. Олар, әдетте, ақшалай тҥсімдердің қосымша 

қайнар кӛзін ашу ҥшін бос қҧрал-жабдықтарды қаржыландырмайды. Осы топқа 

мемлекеттік зейнетақы жҥйелері жатады. 

Мемлекеттің бюджеттен тыс қорлары қаржылық қҧралдардың жиынтығы 

ретінде жергілікті және орталық билік жҥргізу органдарының қарамағында 

болады және мақсаттық тағайылымы бар.  
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Бюджеттен тыс қорлар – ол еңбек ресурстарының кеңейтілген ҧдайы 

ӛндірісін қамтамасыз ету мақсатында қҧрылатын қорлар (ол ӛзіне экономика, 

бзнестің дамуына қажетті қолайлы моральді климаттың қҧрылуын, іс-әрекетіне 

лайық ғылыми-техникалық және әлеуметтік шарттарының ӛндірімін қосады), 

бҧл халықтың белгіленген әлеуметтік топтарының пайдасына қарай 

мемлекеттің ҧлттық табысын қайта бӛлудің формаларының бірі. 

Бюджеттен тыс қорлардың материалды негізін ҧлттық табыс қҧрайды. 

Осыған байланысты жағдаймен қорлар екі бағытта дами алады: 

- бюджеттен бӛлінетін қаражат, ол қҧралдардың аса маңызды 

арнауларға бӛлінуі; 

- жеке табыс кӛзінен бӛлінуі. 

Қазақстандағы бюджеттен тыс зейнетақы қорларының пайда болуы 

әлеуметтік-экономикалық дамудың қажеттілігімен туындалды: мемлекеттік 

қаржылық ресурстардың бӛлігін қатаң функционалды тҥрде оңашалау, 

мемлекеттік бюджетті оған тән емес табыстардан босату, оның дефицитін 

тӛмендету қажет болды [7].  

Жалпы зейнетақы жҥйелерінің жіктелімін келесі кестеден кӛруге болады 

(1-кесте). 

 

1-кесте –Зейнетақы жҥйелерінің жіктелімі 
Жіктеу белгісі 

 

Зейнетақы жүйесінің түрі 

Зейнетақылық қамсыздандыру 

субъектсі бойынша 

Мемлекеттік 

Корпоративтік 

Жеке дара 

Нысаны бойынша Жинақтаушы 

Бӛлуші 

Аралас 

Сақтандырудың болуы Сақтандыру 

Сақтандырушы емес 

Қамту аясы Жалпыға ортақ 

Шектеулі  

 Қаржыландыру әдісі Қорланбайтын 

Қорланатын 

Аралас 

 Қаржыландыру кӛзі Мемлекеттік 

Кәсіби 

Жеке  

 Мақсаттары Кедейлік деңгейінен асатын 

Адекваттық ӛмір сҥруін қамтамасыз ету 

 Әлеуметтік қорғау институты 

бойынша 

 

Беверидж моделі 

Жеке -корпоративтік модель 

Бисмарк моделі 

Ескерту- [8] әдебиет кӛзінен алынған 
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Барлық қорларға болатын жалпы талаптар  қҧрал-жабдықтарды 

пайдалану туралы бҧқаралық есеп беру болып табылады. Осы талаптардың 

барлығы да Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы қорларының ерекшеліктерін 

бӛліп кӛресетеді. 

Мемлекеттік емес зейнетақы қорларының ерекше қҧрылымдық 

ерекшеліктері және олармен іске асырылатын зейнетақы тӛлемдерінің тҥрлері  

қызығушылық тудырады. Мемлекеттік емес қорлардың барлығы белгіленген 

тӛлемдер мӛлшері бар қорлар (жоспар) мен белгіленген салымдар кӛлемі бар 

қорларға бӛлінеді. 

Әдетте, мҧндай қорда салым кӛлемі жҧмысшының жалақысына және 

оның кӛлемінің ӛзгеруіне қарай белгіленеді.  

Салымы тіркелген қор ауыстырмалы болып келеді, яғни жҧмысшы 

жҧмыстан кеткен жағдайда да капитал оның меншігінде қалады.  

Ауыстырмалы «ауысуға қабілетті» дегенді білдіреді, ал ауыстырмалы 

зейнетақы қоры (portable pension plan) – бір жҧмыс берушіден екіншісіне ӛте 

алатын қор. 

Қорға салымдар жасайтын фирма жҧмысшы жҧмыстан кеткен жағдайда 

тӛлемдер кӛлеміне кепілдік бере алмайтындықтан салымы тіркелген қор 

қатысушылары қҧнды қағаздар портфелінің әрекетінің тӛмен тиімділігімен 

байланысты инвестициялық тәукелділікпен кездеседі. Бірақта, мҧндай қор 

әдетте, барлық қатысушыларды бірдей шартқа қоятын инвестицияларды 

таңдауға мҥмкіндік береді. 

Мҧндай жҥйе жинақтау мерзімі кезіндегі проценттік ставканың ӛзгеруіне 

икемді әсер етуге мҥмкіндік береді. Жетіспеушілігі болып зейнетақы 

кӛлеміндегі белгісіздіктің жоғарғы деңгейі табылады.  

Салымдар кӛлемі белгіленген қорлар мынандай тҥрлерге бӛлінеді: 

- жинақтаушы қорлар (money-purchase plan): жҧмыс беруші әрбір 

жҧмысшының жалақысынан белгілі процент тҥрінде аударым жасайды; 

соңғысы қосымша салым жасай алады. 

- табыстан алынатын тӛлемдерден қҧрылған қорлар (profit sharing plan): 

жҧмысшының қҧқығы бар табыстың бӛлігі оған беріледі, ал қалған бӛлігі 

зейнетақы қорына ӛтеді (ақшалай немесе акция тҥрінде); бҧл бӛлігіне ӛтеулерге 

дейін салық салынбайды. 

- жинақтаушы қорлар (trift or saving plan): жҧмысшының ӛзі 

жалақысының бір бӛлігін зейнетақы қорына аударады, жҧмыс беруші қосымша 

сома аудара алады. 

Алғашқы зейнетақы жинақ қоры  Францияның әскери-теңіз флотының  

офицерлері ҥшін  1673 жылы  қҧрылды. Ҧлы Француз  революциясы  кезеңінде, 

1970 жылы  30 жылдың еңбек ӛтілі бар, елуге келген  мемлекеттік азаматтық  

қызметкерлердің зейнетақы алуы туралы заң қабылданды. Ал алғаш рет барлық 

жҧмыскерге ортақ  мемлекеттік зейнетақыны ресми тҥрде Германия канцилері 

Отто фон Бисмарк енгізді. Бҧл 1889 жыл болатын. Кейіннен, 20 жылдан соң 

зейнетақы жҥйесінен хабардар болған кӛбі ӛз мемлекеттеріне енгізіп жатты. 
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Олар: Ҧлыбритания, Австралия, Америка Қҧрама Штаттары. Олар Германияға 

қарағанда бҧл жҥйені мемлекеттеріне кеш енгізді. Яғни бҧл елдер ХХ ғасырдың 

30 жылдарында зейнетақы жҥйесін толық кіргізді [9].  

 Осылайша, зейнетақы қорларының теоретикалық негізі  бҧл ақша 

қҧралдарын шоғырландырумен айналысатын және оларды қатысушыларға 

жәрдемақы мен зейнетақы тӛлеу ҥшін пайдаланатын ҧйым болып табылады. 

Тиімді басқарылатын зейнетақы қорлары ел байлығын арттыра тҥседі, 

зейнетақы қорларының кӛбі экономиканы басқарудағы басты тҧтқа ретінде 

болады. Сонымен қатар, зейнетақы - бҧл халықты әлеуметтік 

қамсыздандырудың формаларының бірі. Зейнетақыны еңбек қабілеттілігін 

жоғалтып алған қоғам мҥшелерінің ӛмірлік қажеттіліктерін қамтамасыз етудің 

мҥмкіндігі ретінде қарастыруға болады. Және де зейнетақы жҧмысқа 

қабілетсіздердің қоғамдық ӛндіріске сіңірген еңбек мӛлшерінің кӛрсеткіші 

болып табылады.  

 

 

1.2 ҚР зейнетақы жүйесінің даму алғышарттары мен негізгі 

кезеңдері 

 

 

Ал Қазақстанға зейнетақы жҥйесі Кеңес Одағы арқылы жетті. Ресейге бҧл 

жҥйені әкелген I Петр болатын. Бҧрындары зейнетақы елге жасаған ерлігі ҥшін 

әскери шені бар адамдарға берілсе, кейіннен бҧл заңға ӛзгертулер енгізіліп, 

1918 жылдан бастап зейнетақы мҥгедек жандарға берілетін болған. 1932 жылы 

зейнетақыға шығу  уақыты: 55 жас әйелдерге, 60 жас еркектерге бекітілді. 

Зейнетақы жҥйесі КСРО-да  1956 жылы «Мемлекеттік зейнетақылар туралы»  

заңымен бекітілді. 

Қазақстан Республикасы – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің 

ішінде  халықты зейнетақымен қамту  реформасын жҥзеге асырған алғашқы ел. 

Қазақстандағы зейнетақының ҥлгісі чилилік зейнетақы  жҥйесі болып 

табылады.  Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін бірыңғай  зейнетақымен қамту  

жҥйесі бҧзылды. 1997 жылдың  20 маусымы -   1997 жылдың  20 

маусымындағы  «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы» ҚР Заңы жарыққа шықты. 1998 жылы Қазақстанда зейнетақы реформа 

басталды. 1998 жылдың  1 қаңтарынан бастап барлық жҧмыс істейтін азаматтар 

міндетті тҧрғыда ӛз кірісінің  10 пайызын зейнетақы жинақ қорына аударады. 

Қазақстанның кӛптеген сарапшылары Қазақстандағы зейнетақы жҥйесі 

әлемдегі ҥздіктердің бірі. 

Қазақстанда 1995 жылдың  шілдесінде алғаш еркін қазақстандық 

зейнетақы қоры тіркелді. 1996 жылдың қарашасы – алғашқы ҧсыныстар 

енгізілді. 1997 жылдың ақпан-мамыр айы – алғашқы салалық қҧжат пен 

қоғамдық талқылау. 1997 жылдың мамыры – қайта қаралған нҧсқа парламентке 

тапсырылды. 1997 жылдың маусымы  - заң қабылданды.  1997 жылдың 
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қыркҥйегі  - жинақтаушы зейнетақы қоры қҧрылды.  1998 жылдың  1 

қаңтарында ҥшдеңгейлі жҥйе жҧмыс істей бастады. 2012 жылдан бастап 

Қазақстанда консервативтік  және бірқалыпты портфель  енгізілді, салымшы – 

инвестициялаудың қауіпті емес деңгейін ӛзінің жасына байланысты таңдап ала 

алады [10]. 

Біздің республикамыздағы жинақтаушы зейнетақы жҥйесінің пайда 

болуынан бастап, зейнетақы қорлары бәсекелестік ортада, тҧрақты бәсекелестік 

жағдайында дамыды. Бастапқы кезеңде бҧл оң нәтижеге әкелді: әлсіз қорлар 

нарықтан шығып кетті, ал басқалары ӛздерінің ҧстанымдарын нығайтып, 

зейнетақы нарығындағы қызметін қайта жалғастырды. Бҥгінгі таңда, зейнетақы 

қорларының ауыр бәсекелестік кезеңі сындарлы ынтымақтастыққа жол ашады. 

Бірақ, жинақтаушы зейнетақы жҥйесінің реформасын маңызды және оң 

нәтижелеріне қарамастан, оның кӛптеген мәселелері әлі кҥнге дейін шешілмей 

қалуда және т.б. Олардың ішінде зейнеткерлердің жинақталған зейнетақы 

қорларының посткеңестік кезеңде қалыпты ӛмір сҥру жағдайларын қамтамасыз 

ету, жеткіліксіз гендерлік проблемалар, (ерлер мен әйелдер ҥшін зейнетақының 

мӛлшерін, осының салдарынан тҥрлі ӛмір сҥру ҧзақтығы, жалақы теңсіздігі) 

ӛндірістік мҥгедектік проблемалары жатады. Сонымен бірге мемлекет 

зейнетақымен қамсыздандыру проблемаларын жақсарту жӛніндегі шараларды 

қарастырады. 

Осы тақырыптың ӛзектілігі, зейнетақы активтерін басқаруды жетілдіру 

қажеттілігі туындағандықтан, бҧл халықтың жинақталу кӛлемінің ӛсуі ғана 

емес, сондай-ақ экономикалық ӛсудің ынталандырушы факторы болып 

табылады. Бҧл мәселе ӛзектілігінің бірі, тиімді қаржы қҧралдарының 

жетіспеушілігі және зейнетақы қорларының инвестициялық портфель 

қҧрамындағы шектеулері болып табылады. Зейнетақы қорының кірістілігін 

қамтамасыз етілетін инвестициялық портфель қандай болуы керек; зейнетақы 

қорларына арналған қаржы қҧралдарының тапшылығына байланысты 

проблеманы қалай шешу керек; зейнетақы қорларын басқарудағы қаржылық 

тәуекелдерді  қалай тӛмендету – деген сҧрақтарға жауап табу әлі де қиын болып 

келеді 

Ӛткен ғасырдың аяғында зейнетақымен қамсыздандыру проблемалары 

аса ӛткір болды. Бір жағынан, ортақ жҥйеден қаржыландыруға кӛшудің негізгі 

себептері - бір жағынан, нарықтық экономиканың тетіктеріне кӛшу, екіншісі - 

1990-шы жылдары Қазақстанға тән әлеуметтік-демографиялық факторлар. 

Қазақстандағы зейнетақы реформасының негізгі ынталандыруы посткеңестік 

экономикалық қҧлдырау болды, бҧл әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы 

дағдарысты тереңдете тҥсті. Халықтың қартаюымен және жҧмыспен қамтудың 

тӛмендеуімен жҧмыссыздарды әлеуметтік қорғауға арналған ЖІӚ-ге 

мемлекеттік шығындар ҥлесі ӛсті. Қазақстанда бір зейнеткерге 2,5 

қызметкерден келді. Еңбекке қабілетті халыққа салықтық жҥктеме кҥрт ӛсті, 

бҧл зейнеткерлерге ағымдағы тӛлемдер бойынша тапшылықты тудырды. 

Зейнетақымен қамсыздандыру реформасы басталғанға дейін олардың 
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алдындағы қарыз 36 миллиард теңгені қҧрады [9]. Қолданыстағы зейнетақы 

жҥйесі елеулі экономикалық және әлеуметтік проблемаларға негіз болды. 

Осылайша, зейнетақы реформасы объективті қажеттілікке айналды. 

Осылайша, жҧмыс істейтін халықтың зейнетақы жҥктеменің кҥшін азайту 

және болжамдық ӛсуін тӛмендету ҥшін, жҧмыс істейтіндер мен зейнетке 

шыққандардың  ӛмір деңгейінің нашарлауының алдын алу ҥшін Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі осы ӛзекті мәселелерді шешудің  балама жолы 

ретінде зейнетақы жҥйесін реформалау жҥргізілді. 

Жаңа зейнетақы жҥйесіне бірден кӛшкен жоқ, себебі жинақтаушы жҥйесі 

мен қатар ынтымақтастық жҥйесі де жҧмыс істеді. 

Қазақстандық реформаның ерекшелігі, бҧл қаржыландырылған жҥйе 

қосымша емес, жаңа мемлекеттік емес зейнетақымен қамсыздандырудың негізгі 

элементі ретінде енгізілмегенін атап ӛту керек. Осыған байланысты ҥш басты 

кҥш Қазақстандағы зейнетақы реформасының бағытын анықтады. Біріншіден, 

зейнеткерлерді зейнетақымен қамсыздандыру мәселесін шешу керек. Реформа 

нәтижесінде зейнетақыны қаржыландыру тәсілі ӛзгерді. Адамдар мемлекеттен 

қаржыландырылатын әлеуметтік қамсыздандыру жҥйесіне сене алмайтынын 

тҥсінгеннен кейін, олар жеке жинақтарын қҧруға кіріседі. Екінші кҥш жеке 

зейнетақы қорларын қҧру арқылы азаматтардың жинақ ақшалай инфляция 

жағдайларын сақтау және арттыру қажеттілігінен туындайды. Мҧндай қорлар 

қҧрылды кезде, елдің ішкі жинақтары жҧмылдырылады және экономиканың 

нақты салаларына бағытталады, ол ҥшінші нарыққа шығады, оның мәні капитал 

нарығы мен банк жҥйелерін қайта қҧру қажеттігі болып табылады, сондықтан 

зейнетақы қорларында жинақталған капитал тиімді инвестициялануы мҥмкін 

[11]. 

Зейнетақы реформасының негізгі мақсаты салымшылардың жинақталған 

зейнетақы қаражатын сақтау және кӛбейту, зейнетақы жарналары есебінен 

зейнетақымен еңбек салымын теңдестіретін экономикалық ӛсуді ескеретін 

қаржылық тҧрақтылық пен әділ жҥйені қҧру болды [12]. 

Зейнетақы реформасының негізгі мақсаты салымшылардың жинақталған 

зейнетақы қаражатын сақтау және кӛбейту, зейнетақы жарналары есебінен 

зейнетақымен еңбек салымын теңдестіретін экономикалық ӛсуді ескеретін 

қаржылық тҧрақтылық пен әділ жҥйені қҧру болды. 

Айта кету керек, мемлекеттің зейнетақы жҥйесіндегі [13] жинақтаушы 

зейнетақы жҥйесінде мемлекеттің негізгі функциялары: 

- жинақтаушы зейнетақы жҥйесіне сәйкес нормативтік-қҧқықтық базаны 

жасау; 

- жинақтаушы зейнетақы жҥйесінің жҧмыс істеуінің институционалдық 

саясатын әзірлеу және енгізу. 

Зейнетақы реформасын жҥзеге асыру нәтижесінде зейнетақы 

шығындарының ҥлесі біртіндеп тӛмендеді. Ӛз кезегінде, әлеуметтік сақтандыру 

бюджетінде қаржы ресурстарын жинақтауды кӛздейтін кіріс ӛсті. Зейнетақы 

жҥйесін дамыту хронологиясы 2-кестеде қарастырылған. 
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2-кесте –ҚР зейнетақы жҥйесінің даму кезеңдері 

 
Жылдар  ҚР зейнетақы жҥйесіне енгізілген жаңалықтар 

1997 ж. ҚР зейнетақы жҥйесін реформалау ҥрдісінің басталуы. «ҚР зейнетпен 

қамтамасыз ету туралы» заңды қабылдау. Мемлекеттік жинақтаушы 

зейнетақы қорын (ГНПФ) қҧру. 

1998 Жинақтаушы зейнетақы жҥйесінің басталуы және зейнетақы нарығының 

инфрақҧрылымын қҧру. 

1998-2002 ГНПФ «Жалпыға ортақ қор» тәртібінде қызмет атқарды. Егер жҧмыскер 

таңдау жасамаған және басқа зейнетақы қорымен шарт жасамаған болса, 

жҧмыс беруші міндетті зейнетақы жарналарын ГНПФ-ке аударатын 

болған.  

2002 1 тамызда ГНПФ жинақтаушы зейнетақы жҥйесі тарихында зейнетақы 

активтерін дербес басқару лицензиясын бірінші болып алды.   

2003-2004  Зейнетақылық жарналар бойынша салымшыларға мемлекеттік кепілдік 

берілді. Зейнетақылық тӛлемдер схемасы анықталды.ГНПФ мемлекеттік 

емес жинақтаушы зейнетақы қорларымен бірдей тең қҧқыққа ие болды. 

2005-2007 жылдарға арналған жинақтаушы зейнетақы жҥйесінің даму 

бағдарламасы жасалды. 

2006 Зейнетақы тӛлеу бойынша Мемлекеттік орталық (ГЦВП) қҧрылды. 1 

ақпаннан бастап «Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ ӛз 

атауын «ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ деп ӛзгертті.  

2008 31 мамырда Еуропалық қайта қҧру және даму банкі ГНПФ акционерлерінің 

қҧрамына кірді.  

2012 24 қыркҥйекте «ГНПФ» зейнетақы қорына 15 жыл толды.   

2013 2 шілдеде «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы» Қазақстан Республикасының заңы қолданысқа енгізілді.    

31 шілдеде ҚР Ҥкіметінің №747 қаулысымен «Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ қҧрылды.  

24 қыркҥйекте ҚР ҦБ жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақымен 

қамтамасыз ету туралы шарттар бойынша зейнетақы активтері мен 

міндеттемелерін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қабылдау-ӛткізу 

кестесін бекітті.    

2014 1 қаңтардан бастап БЖЗҚ FIAP толыққанды мҥшесі болды. 

2015 2015 жылғы 25 қыркҥйекте ҚР«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 

(БЖЗҚ) Халықаралық зейнетақы және әлеуметтік қорлар 

қауымдастығының (ХЗӘҚҚ) толық қҧқықты мҥшесі ретінде қабылданды. 

 

2016 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап әлеуетті қҧрылымдардың барлық 

қызметкерлері еңбек сіңірген жылдарына қарамастан республикалық 

бюджет арқылы зейнетақымен қамсыздандырылатын болды.   

2016 жылғы 10 тамызда бҧрын әскери қызметшілердің пайдасына бюджет 

қаражаты есебінен аударылған міндетті зейнетақы жарналарының 50 

пайызын республикалық бюджетке қайтару шаралары аяқталды.  

 

Ескерту -БЖЗҚ Басты оқиғалар тізбегінен [14] негізінде автормен қҧрастырылған 

 

Зейнетақы жҥйесін реформалаудың ӛткен кезеңін қорытындылай келе, 

зейнетақы жҥйесінің әлеуметтік салаға оң әсерін тигізетіні, сондай-ақ 



20 

 

республика экономикасының жҧмысында маңызды роль атқаратыны туралы 

айтуға болады. Қазіргі таңда зейнетақымен қамсыздандырудың қазақстандық 

моделі посткеңестік кеңістіктегі ең жақсы болып табылады. 

Экономикалық даму ҥлгісіне қарамастан, мемлекеттің әлеуметтік дамуы 

зейнеткерлердің ӛмір деңгейіне қарай бағаланады. Әртҥрлі елдерде әлеуметтік 

қамсыздандыру мәселесі зейнеткерлерге тікелей және тікелей міндеті бар 

мемлекет деңгейінде шешіледі. Қазақстанда дәйекті тҥрде жҥзеге асырылып 

келе жатқан жылдар ішінде әлеуметтік-экономикалық реформалар бірқатар оң 

нәтижелерге қол жеткізді. Бҥгінгі таңда республика зейнетақы жҥйесінің ӛмір 

сҥру деңгейін кӛтеруге мҥмкіндік беретін жҧмыс істейтін зейнетақы жҥйесін 

қҧрды. 
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2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық 

қоржынын талдау 

 

2.1 Қазақстандағы қазіргі кездегі зейнетақы жүйесін талдау 

 

 

Белгілі бір жастағы еліміздің барлық азаматтарын мемлекеттің 

зейнетақымен қамтамасыз етуі туралы сҧрақтар қызықтырады: зейнетке қалай 

шығу, тиесілі зейнетақы тӛлемдерінің мӛлшерін қалай санауға болады және 

тҧтастай алғанда зейнетке шыққан азаматтар ҥшін қандай мемлекеттік қолдау 

жҥзеге асырылуда деген мәселелер ары қарайғы талдауымыздың негізі болмақ. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 28-бабына сәйкес Қазақстан 

Республикасының азаматына ауырған, мҥгедек болған жағдайда, 

асыраушысынан айырылған жағдайда және ӛзге де заңды негізде ең тӛменгі 

жалақы мен зейнетақыға, жасы бойынша әлеуметтік қамтамасыз етуге кепілдік 

беріледі [15].  

Республикада зейнетақымен қамтамасыз ету "Қазақстан Республикасында 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы"  2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстар 

Республикасының Заңына сәйкес жҥзеге асырылады [5]. 

Зейнетақы – бҧл мемлекеттік базалық зейнетақы тӛлемдернің және 

(немесе) жасына байланысты тӛленетін зейнетақы тӛлемдерінің және (немесе) 

еңбек сіңірген жылдары ҥшін және (немесе) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорынан, және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы 

тӛлемдерінің жиынтығы. 

Егер заңдарда және халықаралық шарттарда ӛзгеше кӛзделмесе Қазақстан 

Республикасы азаматтары, шетелдіктер және Қазақстан Республикасының 

аумағында тҧрақты тҧратын азаматтығы жоқ адамдардың зейнетақы тӛлемдерін 

алуға қҧқығы бар. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда базалық, міндетті және ерікті 

деңгейден тҧратын кӛпдеңгейлі зейнетақы жҥйесі жҧмыс істейді. 

Бірінші деңгейі (базалық) – мемлекеттік базалық зейнетақы тӛлемі 

(республикалық бюджет); 

Екінші деңгей (міндетті) – міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 

кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен ынтымақты жҥйеден (республикалық 

бюджет) және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақылар; 

Үшінші деңгей (ерікті) – ерікті зейнетақы жарналары есебінен тӛлемдер. 

Базалық деңгейде зейнеткерлік жасқа жеткен кезде азаматтарға, сондай-ақ 

республиканың аумағында тҧрақты тҧратын адамдарға тағайындалатын және 

ынтымақты және/немесе жинақтаушы зейнетақы алуына қарамастан жҥзеге 

асырылатын мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі  базалық 

деңгейде кӛзделген [16]. 
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Қазіргі уақытта базалық зейнетақы тӛлемінің мӛлшері барлық алушылар 

ҥшін бірдей және 15 274 теңге қҧрайды. Мемлекеттік базалық зейнетақы 

тӛлемін алушылар 2 млн. адам. 

2018 жылғы 1 шілдеден бастап Жолдауды жҥзеге асыруда оны тағайындау 

әдістемесі ӛзгерді. Ол зейнетақы жҥйесіне қатысу ӛтіліне байланысты 

тағайындалады. 

Жаңа базалық зейнетақы тағайындау механизмі мынадай болады: 

Оның мӛлшері  зейнетақы жҥйесіне қатысу ӛтілі 10 және одан кем жыл 

немесе оның болмаған кезінде ең тӛменгі кҥнкӛріс деңгейінің (ЕТКД) 54%-на 

тең болады, 10 жылдан асқан кезде әрбір жыл ҥшін оның мӛлшері 2%-ға 

ҧлғайтылады да ӛтіл мерзімі 33 және одан кӛп болған жағадайда ол ең тӛменгі 

кҥнкӛріс деңгейіне тең болады. 

10 жылдан асқан кездегі әрбір еңбекпен ӛтелген жыл ҥшін базалық 

зейнетақы 2%-ға ҧлғайтылады. Мысалы, еңбек ӛтілі 20 жыл – базалық 

зейнетақы ЕТКД-ң 74%, 30 жыл жҧмыс істегенде – базалық зейнетақы – ЕТКД-

ң 94%, 33 жыл және одан астам жыл базалық зейнетақының мӛлшері ЕТКД-ң 

100% қҧрайды.  

Бҧл ретте, зейнетақы жҥйесіне қатысудың ӛтілінде келесі қамтылады: 

- 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін еңбекпен ӛтелген еңбек ӛтілі, 

- жинақтаушы ӛтілі ( 1998 жылғы 1 қаңтардан кейін нақты зейнетақы 

жарналарын тӛлеу ӛтілі); 

- ӛзге де әлеуметтік-маңызды кезеңдер (3 жасқа дейін бала кҥтімі, 16 жасқа 

дейінгі бала кезінен мҥгедек болу, әскери қызметшілері, арнайы мекемелер 

қызметкерлері, дипломатиялық қызметкерлер және т. б.  жҧбайларының тҧру 

уақыты). 

Базалық зейнетақы тағайындаудың жаңа әдістемесі  әлеуметтік әділеттілік 

қағидасына сәйкес келеді, ӛйткені тек зейнеткерлердің материалдық жағдайын 

жақсартуға ғана мҥмкіндік  бермей, азаматтарды еңбекке ынталандыруды және 

олардың еңбек қатынастарын заңдастыруды кҥшейтуге қызмет етеді. Яғни, 

адам қаншалықты ҧзақ жҧмыс істесе – соншалқты оның зейнетақысы кӛбірек 

болады (жинақтаушы да, базалық та). 

Бҧл жаңалық болашақ және бҥгінгі зейнеткерлерге қатысты болады, 

олардың базалық зейнетақысы 2018 жылғы 1 шілдеден бастап қайта есептеледі. 

Екінші деңгей (міндетті) – бҧл: 

1) 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қалыптастырылған еңбек 

ӛтіліне байланысты республикалық бюджет есебінен тӛлененті ынтымақты 

зейнетақылар; 

2) қызметкерлердің жинақталған зейнетақы қаражаты есебінен бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қорынан (бҧдан әрі – БЖЗҚ) тӛлемдер. 

Жасына байланысты ынтымақты зейнетақыны тағайындау кезінде еңбек 

ӛтілі тек 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін ғана есепке алынады, ӛйткені осы кҥннен 

бастап барлық жҧмыс істейтін адамдардың міндетті зейнетақы жарналарының 
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бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударылуын кӛздейтін жинақтаушы 

зейнетақы жҥйесіне кӛшу басталды. 

Заңға сәйкес жасына қарай зейнетақы тӛлемдерінің мӛлшерін есептеу 1995 

жылғы 1 қаңтардан бастап жҧмыстағы ҥзілістерге қарамастан кез келген 

қатарынан 3 жыл ҥшін орташа айлық табысқа негізделіп жҥзеге асырылады. 

Бҧл ретте 1998 жылғы 1 қаңтардан басталатын мерзім ҥшін орташа айлық 

табыс мӛлшері БЖЗҚ-на міндетті 10 пайыздық зейнетақы жарналары жҥзеге 

асырылған табысқа сәйкес орнатылады. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 18 маусымдағы № 841 

Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының зейнетақы жҥйесін одан 

әрі жаңғыртудың 2030 жылға дейінгі тҧжырымдамасына сәйкес ынтымақты 

зейнетақылар мӛлшерін қолайлы деңгейде ҧстап тҧру ҥшін олардың мӛлшері 

инфляция деңгейінен екі пайызға озып жыл сайын индекстеледі.  

Барлық жҧмыс істейтін адамдар міндетті зейнетақы жарналарын аударуды 

кӛздейтін жинақтаушы зейнетақы жҥйесіне кӛшуге байланысты, бҧл ретте 

әрбір жҧмыс беруші БЖЗҚ-да ашылған жҧмыскердің жеке зейнетақы шотына 

жҧмыскердің ай сайынғы табысының 10% мӛлшерінде (ең төменгі жалақының 

75 есе мөлшерінен артық емес) МЗЖ-ын тҧрақты аударып отыруды жҥзеге 

асыруға міндетті. 

Заңның 31-бабына сәйкес БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар тҧлғалар 

зейнетақы тӛлемдерін алуға қҧқығы бар: 

1) зейнеткерлік жасқа жеткен кезде – әйелдер ҥшін 58 жас 6 ай / ерлер 

ҥшін 63 жас; 

2) ең тӛменгі зейнетақы мӛлшерінен тӛмен емес тӛлемді қамтамасыз ету 

ҥшін зейнетақы жинақтары жеткілікті болған кезде, зейнетақы аннуитеті 

шартын жасасу жолымен ерлер 55 жасқа, әйелдер 50 жас 6 айға толған кезде; 

3) егер мҥгедектігі мерзімсіз болып белгіленсе бірінші және екінші 

топтағы мҥгедектер; 

4) Қазақстан Республикасының аумағынан тыс тҧрақты тҧруға кеткен, 

шығу фактісін растайтын қҧжаттарды ҧсынған шетелдіктер және азаматтығы 

жоқ адамдар. 

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы тӛлемдері кесте бойынша ай 

сайын жҥзеге асырылды және зейнетақы тӛлемдерінің мӛлшерін есептеуді 

жҥзеге асыру, сондай-ақ республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы 

жылына белгіленген ең тӛменгі кҥнкӛріс деңгейінің 54 пайызынан кем емес 

БЖЗҚ-нан ай сайынғы зейнетақы тӛлемінің ең тӛменгі мӛлшерін белгілеу 

Әдістемесіне сәйкес есептелген зейнетақы тӛдемдерінің бір жылдық соманың 

он екіден бір бӛлігі ретінде анықталады. 

"Біржолғы" алу қҧқығы, яғни зейнетақы тӛлемін БЖЗҚ-нан бірден алу 

мҥмкіндігі тек қана жинақтарының жалпы сомасы ең тӛменгі зейнетақының 12 

есе мӛлшерінен аспайтын (2018 ж. – 404 940 теңге) тҧлғаларда бар. 

Егер жеке зейнетақы шотында зейнетақы жинақтарының қалдығы кезекті 

ай сайынғы тӛлемді жҥзеге асырғаннан кейін ең тӛменгі кҥнкӛріс деңгейінің 54 



24 

 

пайызынан кем соманы қҧрайтын болса, бҧл қалдық кезекті тӛлем сомасымен 

бірге тӛленетін болады. 

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап БЖЗҚ-нан зейнетақы тӛлемдерін жҥзеге 

асырудың тәртібіне енгізілген ӛзгерістер бюджет қаражаты есебінен және 

БЖЗҚ-нан жинақтаушы зейнетақы есебінен жиынтық ай сайынғы зейнетақы 

тӛлемдерінің мӛлшерін ҧлғайтуға да, БЖЗҚ-нан ай сайынғы тӛлемдердің 

ҧзақтығына да жағдай жасайды. 

Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 

есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтары мҧраға қалдырылады және оларға 

инфляция деңгейін ескере отырып міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 

кәсіптік зейнетақы жарналарының сақталуы бойынша кепілдік қолданылады. 

МЗЖ, МКЗЖ есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтары мҧраға 

қалдырылады және оларға инфляция деңгейін ескере отырып міндетті 

зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының сақталуы 

бойынша кепілдік қолданылады. 

Үшінші деңгей (ерікті) – ерікті зейнетақы жарналары есебінен тӛлемдер. 

Ерікті зейнетақы жарналары –  салымшылардың ӛзінің бастамасы 

бойынша БЖЗҚ-на және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына ӛзі 

ҥшін немесе ҥшінші тҧлғалар салатын ақша. Олардың мӛлшерлемесі, тӛлеу 

кезеңі ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы шартымен анықталады. 

Ерікті зейнетақы жарналарының салымшылары – бҧл ерікті зейнетақы 

жарналарын ӛзінің меншікті қаражаты есебінен жҥзеге асыратын жеке немесе 

заңды тҧлға. 

Тҧтастай алғанда, ерікті зейнетақымен қамтамасыз ету деңгейі 

зейнетақымен қамтамасыз ету ҥшін азаматтардың жеке жауапкершілігін 

ынталандырады. 

Осылайша, қолданыстағы зейнетақымен қамтамасыз ету моделі әрбір 

азаматтың ӛзінің болашақ зейнетақымен қамтамасыз ету ҥшін дербес 

жауапкершілігіне бағдарланған. 

Қазақстан Республикасында еңбекке қабілеттілігін жоғалтқан немесе 

асыраушысынан айырылған тҧлғаларды әлеуметтік қорғау кӛп деңгейлі болып 

табылады және келесі тӛлемдерден тҧрады: 

бірінші деңгей (негізгі) – мемлекеттік бюджеттен мҥгедектік бойынша 

немесе асыраушысынан айрылуына байланысты мемлекеттік әлеуметтік 

жәрдемақы. 

Мҥгедектік бойынша және асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша 

мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мӛлшері ең тӛменгі кҥнкӛріс деңгейінің 

шамасына тәуелді, сондықтан осы шамалардың ӛзгеруіне байланысты қайта 

қаралады. 

Әлеуметтік тӛлемдерді оңтайландыру аясында 2018 жылғы 1 қаңтардан 

бастап мҥгедектер алатын ай сайынғы жәрдемақының екі тҥрі біреуіне 

біріктірілді (мҥгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақының 
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мӛлшері қысқартылатын арнаулы мемлекеттік жәрдемақы мӛлшеріне 

кӛтерілді). Сонымен қатар, ең тӛменгі кҥнкӛріс деңгейінің қҧрылымы қайта 

қаралды. 

Осыған байланысты 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап аталған 

жәрдемақылардың мӛлшері ЕТКД қҧрылымын қайта қараумен байланысты 

кезекті рет 16 пайызға дейін кӛтерілді. 

екінші деңгей (міндетті) – Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 

әлеуметтік тӛлемдер, егер зардап шеккен қызметкер ҥшін жҧмыс беруші 

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар тӛлеген 

болса (2005 жылдан бастап енгізілген). 

Міндетті әлеуметтік сақтандыру жҥйесі әлеуметтік қатерлер туындаған 

жағдайда, еңбек ету қабілетінен айрылған және асыраушысынан айрылған 

жағдайда ресми сектордың қызметкерлерін әлеуметтік қорғаудың қосымша 

нысанын қҧруға бағытталған. 

Әлеуметтік тӛлемдердің мӛлшері қызметкердің табысы, жалпы еңбек 

қабілетінен айрылу дәрежесі, қайтыс болған асыраушының асырауындағылар 

саны және міндетті әлеуметтік сақтандыру жҥйесіне аударымдар ҧзақтығына 

тікелей байланысты. 

үшінші деңгей (қосымша) – егер еңбекке жарамдылықты жоғалту еңбек 

жарақатына немесе кәсіби науқастануына байланысты болса, және егер зардап 

шеккен қызметкердің пайдасына қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті 

сақтандыру шарты жасалған болса сақтандыру ҧйымынан сақтандыру 

тӛлемдерін қарастырады. Кӛрсетілген тӛлемдер мӛлшері жарақат алуға дейінгі 

жалақы және кәсіптік еңбек қабілетінен айрылу дәрежесіне байланысты. 

Осылайша, егер жазатайым оқиға қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін 

атқарып жатқан кезде болса, бҧл қызметкер, ал ол қаза тапқан жағадда 

асырауындағы адам мҥгедектігі немесе асыраушысынан айырылғаны бойынша 

мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларға қосымша міндетті әлеуметтік 

сақтандыру және қызметкерді жазатайым жағдайлардан сақтандыру туралы 

заңнамада кӛзделген қосымша тӛлем тҥрлеріне қҧқығы бар. 

№1, №2 Тізімі бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақы тағайындауға 

қҧқығы "Жерасты және ашық кен жҧмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше 

зиянды және ерекше ауыр жҧмыстарда немесе еңбек жағдайлары зиянды және 

ауыр жҧмыстарда істеген адамдарға берілетін мемлекеттік арнайы жәрдемақы 

туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі N 414 Заңымен 

реттеледі [17]. 

Осылай, 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі бекітетін жерасты және ашық кен жҧмыстарында, 

еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жҧмыстардағы ӛндірістер, 

жҧмыстар, кәсіптер, лауазымдар және кӛрсеткіштердің №1 Тізімі бойынша 

жҧмыс ӛтілі бар болған азаматтар жәрдемақы алуға қҧқығы бар: 

ерлер – 53 жасқа толғанда және жҧмыс ӛтілі кемінде 20 жыл болып, оның 

кемінде 10 жылы аталған жҧмыстарда болған кезде; 
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әйелдер – 48 жасқа толғанда және жҧмыс ӛтілі кемінде 15 жыл болып, 

оның кемінде 7 жыл 6 айы аталған жҧмыстарда болған кезде. 

1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының 

Ҥкіметі бекітетін еңбек жағдайлары зиянды және ауыр жҧмыстардағы 

ӛндірістер, жҧмыстар, кәсіптер, лауазымдар және кӛрсеткіштердің №2 Тізімі 

бойынша жҧмыс ӛтілі бар болған азаматтар жәрдемақы алуға қҧқығы бар: 

ерлер – 58 жасқа толғанда және жҧмыс ӛтілі кемінде 25 жыл болып, оның 

кемінде 12 жыл 6 айы аталған жҧмыстарда болған кезде; 

әйелдер – 53 жасқа толғанда және жҧмыс ӛтілі кемінде 20 жыл болып, 

оның кемінде 10 жылы аталған жҧмыстарда болған кезде. 

Жәрдемақы мӛлшері тиісті қаржы жылына арналған республикалық 

бюджетпен бекітілетін айлық есептік кӛрсеткішке байланысты. 

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап №1 және №2 Тізімдері бойынша 

мемлекеттік арнайы жәрдемақылардың мӛлшері, кӛтерілуді ескере отырып, 

сәйкесінше 22 656 теңге және 20 154 теңге қҧрады. 

Жасы бойынша жәрдемақы 

Жасына байланысты жәрдемақылар азаматтарға "Қазақстан 

Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан 

Республикасының  Заңымен белгіленген жасқа жеткен кезде зейнетақы 

тӛлемдеріне қҧқығы болмаған жағдайда тағайындалады. 

Жасына байланысты мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақының 

қысқартылуына байланысты тағайындалған жасына байланысты мемлекеттiк 

әлеуметтiк жәрдемақылар 2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық 

зейнетақы тӛлемі нысанында тӛленеді. 

Ерлер ҥшін зейнеткерлік жас 63 жас, әйелдер ҥшін – 58 жас 6 ай. 

"Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" ҚР 

Заңының 11 бабына сәйкес әйелдер ҥшін зейнеткерлік жасы 2027 жылға дейін 

10 жыл ішінде жыл сайын 6 айға кӛтеріледі. 

Әйелдердің зейнеткерлік жасының кезең-кезеңмен кӛтерілуі: 

- 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап - 58,5 жасқа толғанда; 

- 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап - 59 жасқа толғанда; 

- 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 59,5 жасқа толғанда; 

- 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап - 60 жасқа толғанда; 

- 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - 60,5 жасқа толғанда; 

- 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап - 61 жасқа толғанда; 

- 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - 61,5 жасқа толғанда; 

- 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап - 62 жасқа толғанда; 

- 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап - 62,5 жасқа толғанда; 

- 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап - 63 жасқа толғанда. 

Осылайша, бҧл 1960-1964 ж. ж. туған әйелдерге қатысты болады. 

Бҧдан ерте жаста шығуы келесі тҧлғалар ҥшін қарастырылған: 

1) 1949 жылғы 29 тамыздан бастап 1963 жылғы 5 шілдеге дейін (5 жылдан 

кем емес) экологиялық қауіп аймақтарында тҧрған, Семей ядролық сынақ 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1300000105
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полигонында ядролық сынақтар жҥргізудің салдарынан зардап шеккен 

азаматтар; 

- ерлер – 50 жасқа толғанда; 

- әйелдер – 45 жасқа толғанда. 

2) 5 және одан астам бала туған немесе асырап алған және оларды 8 жасқа 

дейін тәрбиелеген әйелдер, 53 жасқа толғанда. 

Жинақтаушы зейнетақы жҥйесіне қатысушы әйелдер ҥшін зейнетақы 

жинақтары жеткілікті болған кезде зейнетақы аннуитетін иеленген жағдайда 50 

жас 6 айда жинақтаушы зейнетақы жҥйесінен зейнетақы тӛлемдерін тағайындау 

қҧқығы сақталды. 

Зейнетақы жҥйесінің кӛпдеңгейлі моделі табысты қызмет етіп келеді 

және таңдаудың дҧрыс жасалғандығын дәлелдеді. Сондықтан да зейнетақымен 

қамтамасыз етудің әртараптылығы принципін сақтау ғана маңызды емес, 

сонымен қатар оны әрі қарай дамытуды жалғастыру да маңызды.  

Ҧлттық банк қолданыстағы заңнамаларға зейнетақы активтері бӛлігін 

салымшының таңдауы бойынша  қазақстандық және шетелдік жеке басқарушы 

компанияларға беру мҥмкіндігін қарастыратын  ӛзгеріс дайындады.  

 Зейнетақы активтерін басқару жеке басқарушы компаниялар арқылы 

жҥзеге асырылады. Бәсекелі ортада жҧмыс істеу басқарушыдан кӛбірек 

инвестициялық табысты талап ететін болады, ӛйткені олардың бәсекелестік 

артықшылығы табыстылық деңгейі және қаржылық қҧралдар сапасы болып 

табылады. Зейнетақы активтерін инвестициялау мемлекеттік органдар 

тарапынан қатаң бақылаумен жҥзеге асырыладын болады. Салымшылар 

зейнетақы активтерін басқару ҥдерісінің тиімділігін ӛздіктерінен бағалай алады 

және ең табысты басқарушы  компаниялар мен инвестициялық стратегияларды 

таңдау мҥмкіндігіне ие.  

Жеке басқарушыларды тарту зейнетақы активтері портфелін 

әртараптандыру, активтерді басқаруға байланысты тәуекел деңгейін тӛмендету  

бойынша жҥргізілген жҧмыстардың бір бӛлігі болып табылады. Сонымен қатар 

бҧл халықаралық қаржы нарығында активтерді инвестициялық басқару 

тәжірибесін қолдануға мҥмкіндік береді. Зейнетақы жинақтары жҥйесін 

басқарудың болашақтағы реформасының концепциясы Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметімен талқылануда. 

Ҧсынылған реформаны жҥзеге асыру зейнетақы қызметтері нарығындағы 

оң ӛзгерістерге ықпал етеді, салымшыларға қызмет ету сапасын жақсартады 

және отандық қор нарығын активтендіруге кҥш береді деп кҥтеміз.  

Ҧлттық банк ӛз кезегінде басқарушы компаниялар пайдасына таңдау 

жасамаған салымшылардың зейнетақы активтерін басқаруды және 

консервативті инвестициялық стратегия бойынша зейнетақы жасындағы және 

зейнетақы алдындағы жастағы тҧлғалар жинақтарын басқаруды жалғастыратын 

болады.  

Жинақтаушы зейнетақы жҥйесінің ҧсынылған реформалау моделі: 
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біріншіден, жеке зейнетақы жинақтарын басқарудағы мемлекет 

мҥддесімен келісімге келмей қалуды жоққа шығарады; 

екіншіден, зейнетақы активтерін және инвестициялық стратегияларды 

басқаратын компанияны таңдау арқылы салымшыны ӛз зейнетақы жинақтарын 

басқаруға тартуға мҥмкіндік береді; 

ҥшіншіден, қор нарығы да жанданады. Бҧл концепция қазір әртҥрлі 

деңгейде талқылануда, соның ішінде БЖЗҚ-ның жинақтаушы зейнетақы жҥйесі 

мәселелері бойынша Қоғамдық кеңесте талқылануда. Әлі де толықтырулар мен 

ӛзгерістер енгізілуі мҥмкін. Біздер ҥшін мҧндай тәсілдің артықшылығы –

бәсекелестік орта мемлекет бақылауында болады.  

Кез келген моделдің мықты және әлсіз тҧстары болады, белгілі бір 

мәселелерді шешуге бағытталады. Әртҥрлі компоненттерден зейнетақы тӛлеуді 

қарастыратын зейнетақы жҥйесінің әртараптандырылған моделі зейнетақы 

жҥйесінің тҥрлі компоненттерінің мықты және әлсіз тҧстары арасындағы тиімді 

баланс табуға мҥмкіндік береді және бір компонеттің кемшілігін басқа 

компоненттің артықшылығы есебінен ӛтейді.  

Кӛптеген Европа елдері сияқты Қазақстанда халықтың қартаюы мәселесі 

туындап отыр, жыл сайын зейнеткерлер саны ӛсуде, ал жҧмыс істейтін 

азаматтар саны жай ӛсуде. 90-жылдарда экономикалық белсенді тҧрғындардың 

зейнеткерлерге қатысы 1: 1,8 –ден келсе, қазіргі кезде жағдай айтарлықтай 

ілгерілемеген,  Әлемдік банк мәліметтері бойынша 2015 жылы Қазақстанда 

аталған қатынас 1: 2,2-ден келді. 

Сондықтан зейнетақы жҥйесіндегі тек ынтымақтастық компонентінің 

болуы зейнетақы жасын арттыруды немесе салықты арттыруды, немесе екеуін 

де бірдей арттыруды талап етеді. 

Белгілі жарна жҥйесі принципі бойынша қҧрылған жинақтаушы 

компоненттің ынтымақтастық жҥйесінен айырмашылығы - қаржылық 

тҧрақтылығы болып табылады. Салымшылар ӛздері еңбек еткен жылдар бойы 

еңбек ақыларынан тӛлеген зейнетақы жарналары мен инвестициялық табыс 

есебінен қанша ақша жинаса, сонша ақша алады.  

БЖЗҚ –дан тӛлемдер салымшының шотындағы қаржы таусылғанша 

жҥзеге асырылады. Әрбір салымшының зейнетақы жинағы мен тӛлем кӛлемінің 

қатынасы тӛмендегі жағдайларға байланысты:  

1) оның жҥйеге қатыстылығының ҧзақтығына, 

2) жҥйеге енгізілген зейнетақы жарнасының санына, 

3) жиналған инвестициялық табысқа, 

4) еңбек ақының ӛсу қарқынына 

Қазақстанның зейнетақы жҥйесі тҧрақты болуы ҥшін зейнетақы тӛлеу 

кӛздерін әртараптандыру принципін ҧстану қажет,  ынтымақтастықты 

компонент ҥлесін бірте – бірте азайта отырып,  зейнетақы тӛлеудің жаңа 

кӛздерін енгізу  қажет.  
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  2.2  ҚР бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық 

қоржынын талдау 

 

 

Қазақстанның қазіргі заманғы зейнетақы жҥйесін жаңғырту кезінде ел 

азаматтарының жинақталған зейнетақы қаражатын тиімді пайдалану мәселелері 

әлеуметтік-экономикалық маңызға айналды. 

Қазақстанның  қҧрылған Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 

зейнетақы қызметтері нарығында жалғыз ойыншы болып табылады және бҧл 

елдегі шоғырланған зейнетақы активтерінің кӛлемі. Сондықтан, бірінші кезеңде 

азаматтардың жинақталған зейнетақы қаражаттарын тиімді пайдалану 

бағыттарын әзірлеу ҥшін БЖЗҚ-ның инвестициялық қызметіндегі проблемалық 

бағыттарды анықтау керек.  

Ең алдымен, БЖЗҚ елдегі ең ірі институционалдық инвестор болып 

табылатындығын атап ӛту керек, бҧл қаржы ресурстарының жеткілікті 

мӛлшерін жинақтады.  

ҚР Ҧлттық Банкі Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 

инвестициялық декларациясына сәйкес зейнетақы активтеріне қатысты 

инвестициялық шешімдер қабылдайды [18]. 

 ҚР ҦБ деректері бойынша 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 

БЖЗҚ-ның жалпы инвестициялық портфелі 6689,6 млрд. теңгені қҧрады (1-

сурет).  

 

 

 

1-сурет – БЖЗҚ жалпы инвестициялық портфелінің ӛсуі (млрд. теңге)  

Ескерту -[19] әдебиет кӛздері негізінде авторлармен қҧрастырылған 

 

2-суретте инвестициялық портфельдің кӛлемінің кҥрт ӛсуі 01.01.2014 ж. - 

01.06.2014 ж. кезеңінде болған, бҧл барлық зейнетақы активтерін БЖЗҚ-да 

біріктірген кезде болды. Осы кезеңде БЖЗҚ инвестициялық портфелінің кӛлемі 

шамамен 3,3 есеге ӛсті. Кейінірек, 2014 жылдан бастап инвестициялық 

http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/ead/eadc5fa84e98ae9f48d87e1aa521e699.pdf
http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/ead/eadc5fa84e98ae9f48d87e1aa521e699.pdf
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портфельдің кӛлемін тҧрақты тҥрде ӛсу динамикасын кӛрсетуде. БЖЗҚ-дағы 

жинақталған сома ҧйымның сыртқы қаржы нарықтарында институционалдық 

инвестор ретінде белсенді қатысуға мҥмкіндік береді. 

БЖЗҚ инвестициялық қоржын кӛлемінің ауқымды ӛсуі, сондай-ақ 2014 

жылы мамырда қабылданған БЖЗҚ жаңа инвестициялық декларациясы, 

зейнетақы активтерін стратегиялық бӛлу тҧрғысынан жаңа тәсілдерді енгізуді 

нәтижесі деп білуге болады. Дегенмен  2014 жылдың бҥгінгі кҥнге дейінгі 

елдегі зейнетақы жҥйесін жаңғырту, БЖЗҚ инвестициялық қоржын қҧрамының 

аса ӛзгермегендігін, нәтижесінде инвестициялық кірістіліктің кӛтеріле 

қоймағандығын аңғаруға болады. 

БЖЗҚ қҧрылғанға дейінгі зейнетақы қорларының жиынтық 

инвестициялық портфелінің қҧрылымы 4-кестеде келтірілген. 

 

4-кесте –ҚР-ның БЖЗҚ қҧрылғанға дейінгі зейнетақы қорларының 

жиынтық инвестициялық портфелінің қҧрылымы, % -бен 

 
Қаржылық қҧралдар 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

ҚР мемлекеттік 

бағалы қағаздары, 

о.і.: 

10,3 40,7 45,0 45,3 50,5 

Шетелдік 

эмитенттердің 

Мемлекеттік емес 

БҚ 

- 4,0 12,1 8,4 5,7 

Халықаралық қаржы 

ҧйымдарының БҚ 

1,6 - 1,4 5,0 2,1 

Қҧйма алтын 1,6 - 1,3 5,0 3,7 

Ескерту -ҚР ҦБ мәліметтерімен авторлармен қҧрастырылған 

 

БЖЗҚ қҧрылғаннан кейінгі зейнетақы қорларының жиынтық 

инвестициялық портфелінің қҧрылымы 5-кестеде келтірілген. 

4 және 5-кестеде байқайтынымыз инвестициялық қоржын қҧрамында 

мемлекеттік бағалы қағаздардың ҥлесі басымдық кӛрсетеді 2013 жылы 50,5 % 

болса, бҧл тенденция жалғасып, 2018 жылдың 1 қаңтарында 46,14 % қҧрайды. 

2016 жылдан 2018 жылға дейін алатын ҥлесі бойынша екінші сатыда - ҚР 

екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары иеленеді 26,96% %-дан 16,03%  -

ға дейін тӛмендеген. 

4-кестеде байқайтынымыз инвестициялық қоржын қҧрамында 

мемлекеттік бағалы қағаздардың ҥлесі басымдық кӛрсетеді 2013 жылы 50,5 % 

болса, бҧл тенденция жалғасып, 2018 жылдың 1 қаңтарында 46,14 % қҧрайды. 

БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебінен қҧрылған қаржы қҧралдарының 

инвестициялық портфелінің қҧрылымы 5-кестеде кӛрсетілген. 

 

 



31 

 

5-кесте –ҚР зейнетақы активтерін БЖЗҚ АҚ-на жинақтағаннан кейінгі 

жиынтық инвестициялық қоржын қҧрылымы 

 

 

Қаржы қҧралының 

тҥрі  

01.01.2016, 

млрд. 

теңге  

2016 

жылдағы 

ҥлес  

01.01.2017, 

млрд. 

теңге  

2017 

жылдағы 

ҥлес  

01.01.2018, 

млрд. 

теңге  

2018 

жылдағы 

ҥлес  

ҚР МБҚ  2 631,84  45,11%  2 910,82  43,51%  3 587,63  46,14%  

Шетелдік 

мемлекеттердің МБҚ  
50,67  0,87%  365,01  5,46%  948,84  12,20%  

ХҚҦ облигациялары  84,93  1,46%  86,63  1,29%  172,55  2,22%  

ҚР эмитенттерінің 

корпоративтік 

облигациялары  

124,58  2,14%  84,03  1,26%  58,3  1%  

ҚР квазимемлекеттік 

облигациялары  
515,06  8,83%  900,17  13,46%  791,68  10,18%  

ҚР ЕДБ-дің 

облигациялары  
1 572,92  26,96%  1 450,20  21,68%  1 246,49  16,03%  

Шетелдік 

эмитенттердің 

корпоративтік 

облигациялары  

165,76  2,84%  137,92  2,06%  62,74  0,81%  

PPN (қҧрылымдық 

ноталар)  
53,47  0,92%  31,64  0,47%  35,00  0,45%  

ҚР эмитенттерінің 

акциялары мен 

депозитарлық 

қолхаттары  

113,09  1,94%  127,46  1,91%  184,14  2,37%  

Шетелдік 

эмитенттердің 

акциялары мен 

депозитарлық 

қолхаттары  

13,55  0,23%  18,33  0,27%  23,68  0,30%  

ҚР ЕДБ депозиттер  363,93  6,24%  399,91  5,98%  325,82  4,19%  

Туынды қҧралдар  0,00  0,00%  0,00  0,00%  277,41  3,57%  

РЕПО  51,32  0,88%  0,00  0,00%  11,02  0,14%  

Ақша және басқа 

активтер  
93,51  1,60%  177,54  2,65%  59,01  0,64%  

ЗА жиыны  5 834,63  100,00%  6 689,66  100,00%  7 784,32  100,00%  

Ескерту - [20] әдебиет кӛзінен БЖЗҚ ресми дерек кӛзінен алынған 
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2016 жылдан 2018 жылға дейін алатын ҥлесі бойынша екінші сатыда - ҚР 

екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары иеленеді 26,96% %-дан 16,03%  -

ға дейін тӛмендеген. ҚР квазимемлекеттік ҧйымдарының облигациялары 515,06  

мррд. теңгеден 791,68 млрд. теңге дейін ӛскен. Шетелдік мемлекеттердің МБҚ 

ҥлесі соңғы 3 жылда айтарлықтай ӛскен 0,87% -дан 12,20%-ға дейін. Қазақстан 

Республикасының екінші деңгейдегі банктерге  салынған салымдар 2016 

жылмен салыстырғанда 6,24%-дан 2018 жылы 4,19% %-ға дейін азайып, кему 

тенденциясын байқатады. 

 Сондай-ақ 2016 жылмен салыстырғанда Шетелдік мемлекеттердің МБҚ 

ҥлесі соңғы 3 жылда айтарлықтай ӛскен 0,87% -дан 12,20%-ға дейін. Мҧндай 

ӛсуді БЖЗҚ-ның инвестициялық саясатында оң жетістік деп санауға болады, 

бірақ жақын арада сараптамадан кейін осы инвестициялардың елеулі бӛлігі ҚР 

ЕДБ-ның корпоративтік облигацияларына салынғанын айтамыз. 

2019 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша зейнетақы активтері 

қоржынының қҧрамын келесі 2-суреттен айқын кӛруге болады. 

 

43%

12%2%0%

14%

13%

0%2%0%2%0%3%2%4%0%1%0%1%

БЖЗҚ-ның Инвестициялық қоржыны құрамы 
ҚР МБҚ 

Шетелдік мемлекеттердің МБҚ 

ХҚҰ облигациялары 

ҚР эмитенттерінің корпоративтік 

облигациялары 
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының 

облигациялары 
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің 

облигациялары 
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік 

облигациялары 
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік 

эмитенттердің облигациялары 
PPN (құрылымдық ноталар) 

ҚР эмитенттерінің акциялары мен 

депозитарлық қолхаттары 
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен 

депозитарлық қолхаттары 
ҚР екінші деңгейдегі банктеріндегі 

депозиттер 
ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер 

Шетелдік банктердегі депозиттер 

РЕПО 

Инвестициялық шоттардағы ақшалай 

қаражат
(қаржы құралдарымен мәмілелер 

бойынша міндеттемелерді есептемегенде) 
Басқа активтер

 
2-сурет зейнетақы активтері портфелінің қаржы 

 қҧралдарының ҥлесі бойынша қҧрылымы 

Ескерту -[21] дерек кӛзінен алынған 
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Осылайша, тҧтастай алғанда, инвестициялық портфельдің қҧрылымы 

БЖЗҚ қҧруға дейін жеткілікті ҧзақ уақытқа созылған жағдайды қайталайды (2-

кесте). Мҧндай қҧрылым инфляция деңгейін қамтитын кірістілікті қамтамасыз 

етуге қабілетсіздігінен және салымшылардың жинақталған зейнетақы қорын 

жинақталған зейнетақы жҥйесіне сақтап қалуына байланысты жиі сынға 

ҧшырады. 

БЖЗҚ-ның инвестициялық портфелінің қҧрылымы нәтижесінде 

зейнетақы активтерінің басым бӛлігі (жалпы инвестициялық портфельдің 43% -

ы) елдің мемлекеттік бюджетінің тапшылығын қаржыландыруға бағытталды. 

«Инвестициялардың қажеттілігі ҥшін кең таралған негіздеме бар, яғни 

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары корпоративтік 

сектордың бағалы қағаздарымен салыстырғанда әлдеқайда тӛмен тәуекелдерге 

ие» [22]. 

Дегенмен, бҧл жағдайда, белгілі бір сәтте МҚҚ-ны, әсіресе ҧлттық 

экономикадағы дағдарыс кезеңдерінде, жалпы экономикалық тәуекелдерге 

ҧшырауы мҥмкін фактіні ескермеу керек. Бҧл тәуекелдер экспорттық тауарлар 

бағасының айтарлықтай тӛмендеу қаупін және соның салдарынан елдің 

мемлекеттік бюджетінде айтарлықтай нашарлауды қамтиды. 

Қазіргі уақытта елдің алтын-валюта резервтерінің ҥлкен кӛлемі мҧнай 

мен басқа да экспорттық тауарлар бағасының қҧлдырауының ауыр салдарынан 

аулақ болуына ҧзақ уақытқа дейін мҥмкіндік берсе де, бҧл тәуекел тҥрі 

толығымен ескерілуге тиіс. Осыған қарамастан, ҚҦБ Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына инвестицияларын 

ҧлғайтуды жалғастыруда, бҧл 3-суретте кӛрсетілген. 

 
 

3-сурет –ҚР-ның мемлекеттік бағалы қағаздарында (МБҚ) зейнетақы 

активтерін инвестициялау динамикасы (млрд. теңге) 

Ескерту -[20, 21] әдебиеттер негізінде авторламен қҧрастырылған 



34 

 

01.2015 ж. жағдай бойынша ӛткен жылдың басындағы деректермен 

салыстырғанда, мемлекеттік бағалы қағаздардың мемлекеттік бағалы қағаздар 

портфелінің инвестициялық портфеліндегі ҥлесі 50,9% -дан 45,3% -ға дейін 

аздап тӛмендеді, бірақ абсолютті тҥрде осы қаржы қҧралына салынған 

инвестициялардың кӛлемі 641-ден 3 есеге артты, 6 млрд. теңгеден 1 967,3 млрд. 

теңгеге дейін. Нәтижесінде азаматтардың жинақталған зейнетақы 

қаражаттарының жалпы экономикалық факторларға тәуелділігі артуда. 

БЖЗҚ зейнетақы активтерін квазимемлекеттік секторлар субъектілерінің 

облигацияларына  инвестициялау 2016 жылдың 15 ақпанындағы  Ҥкімет 

отырысында мақҧлданған 2016 жылға арналған дағдарысқа қарсы қосымша 

жедел шаралар Жоспарына сәйкес жҥзеге асырылды. Аталған жоспарға сәйкес 

жобаларды қаржыландыру және қаржының игерілуіне бақылау жасау сәйкес 

мемлекеттік холдингтер арқылы жҥзеге асырылады.(«Самҧрық – Қазына» АҚ, 

«НУХ Байтерек» АҚ, «НУХ КазАгро» АҚ) Бҧл холдингтер бӛлінген қаржыны 

игеру туралы мәліметті Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігіне  және 

Ҥкіметіне жолдайды. Осылай, квазимемлекеттік ҧйымдар Қазақстан 

экономикасының нақты секторлары жобаларын қаржыландырады. Соның 

ішінде зейнетақы активтерін қаржыландыру нарықтағы пайыздық 

мӛлшерлемелер бойынша қайтарылу негізінде жҥзеге асырылады.  

Ҧлттық банк инвестициялық стратегиясына сәйкес 2017 жылы 

республика бюджеті тапшылығын қаржыландыру ҥшін ҚР қҧнды қағаздарын, 

тенгеге номиналданған халықаралық қаржы ҧйымдарының облигацияларын 

алуды және зейнетақы активтері портфелін әртараптандыру мақсатында шетел 

валютасын сатып алуды жоспарлады. Валюталық позицияның болуы зейнетақы 

активтерін инвестициялау географиясын кеңейтуге мҥмкіндік береді, ал ол ӛз 

кезегінде зейнетақы жинақтарынсақтау мҥмкіндігін жҥзеге асыратын 

инвестициялық портфель сапасын жақсартуға алып келеді.  

Бҧдан басқа 2017 жылы Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын 

басқару Кеңесімен мақҧлданған инвестициялық бағыттар арасында 

квазимемлекеттік секторлардың шартты қарыздық қҧнды қағаздарын алу және 

мемлекеттік емес ҧйымдардың қаржылық қҧралдарын қҧнды қағаздар нарығын 

дамытуды инвестициялауды қоса алғандағы инвестициялау қарастырылды.  

Квазимемлекеттік ҧйымдар алған облигациялардың айналымда болу 

мерзімі және нарықтық ҥстемақы мӛлшерлемесі шектелген, бҧл салынған 

қаржының қайтарымдылығын және инвестициялық табыс алуды қамтамасыз 

етеді. Облигациялар эмитенттері  толықтай Ҥкімет бақылауындағы «Қазақстан 

Даму банк АҚ» , «Самҧрық- Қазына АҚ» сияқты жоғары сенімді компаниялар 

болып табылады. 

2014 жылдың ішінде және, әсіресе, 2013 жылдың тамызынан бастап 

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің салымдарында 

зейнетақы активтерінің жоғары жылдамдықты инвестициясының қалыптасуы 

болды. 2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша осы қаржы қҧралына 
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салынған инвестициялардың кӛлемі 710,2 млрд. теңгені қҧрады, ал 2014 

жылдың басында бҧл кӛрсеткіш 139,9 млрд. теңгені қҧрады, яғни 5 есе ӛсті. 

Сонымен қатар, ЕДБ инвестициялық портфелінің жалпы кӛлеміндегі 

салымдардың ҥлесі 2014 жылдың басындағы 11,2% -дан 01.01.2015 ж. Жағдай 

бойынша 16,3% -ға дейін ӛсті Қазіргі уақытта БЖЗҚ-ның инвестициялық 

портфеліндегі ҥлесі бойынша, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы 

қағаздары және Қазақстан Республикасының эмитенттерінің корпоративтік 

облигациялары бойынша Қазақстанның екінші деңгейдегі банктері ҥшінші 

орынды алады. 

БЖЗҚ-ның инвестициялық саясатындағы осы ҥрдіс, біздің ойымызша, 

еліміздің банк секторының позициясы тҧрғысынан алғанда, теріс әсер етті. 

Осындай теңгерімсіздікті тудыратын негізгі проблемалардың бірі - ЕДБ-ның 

жиынтық несие портфеліндегі жҧмыс істемейтін несиелердің ҥлкен ҥлесінің 

болуы. ҚҦБ-нің деректері бойынша 01.01.2015 ж. Жағдай бойынша несие 

портфелінің жалпы кӛлеміндегі жҧмыс істемейтін заемдардың ҥлесі абсолютті 

тҥрде 23,5% немесе 3,340 млрд. теңге болды. 

Бҧдан басқа, еліміздің банк секторы ҚҦБ реттеуші органының алдында 

мемлекет бастамашылық ететін шоғырлану және орталықтандыру ҥрдістерін 

жалғастыруда. Нәтижесінде, біздің ойымызша, Қазақстан Республикасының 

екінші деңгейдегі банктеріндегі депозитке салынған депозиттер бойынша 

тәуекелдердің шоғырлануы бар, ӛйткені еліміздің қаржы нарығындағы кез-

келген соққы болған жағдайда барлық банктер ӛздерінің мӛлшеріне қарамастан, 

қиын жағдайға тап болады. 

Қазақстандық эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына 

салынған инвестициялары бірінші кезекте оң кӛзқарас болып табылатын БЖЗҚ-

ның инвестициялық портфеліндегі екінші ҥлесі болып табылады. ҚҦБ және 

БЖЗҚ деректері бойынша олардың инвестициялық портфелдегі ҥлесі 

01.01.2015 ж. жағдай бойынша 31,4% қҧрады. Абсолюттік кӛрсеткіште осындай 

инвестициялардың кӛлемі 2014 жылдың басымен салыстырғанда 3,9 есеге 

артып, 1 364,9 млрд. Теңгені қҧраған. 2016 жылы 2015 жылмен салыстырғанда 

корпоративтік бағалы қағаздар 70,3 %-ға артқан. 2017 жылы бҧл кӛрсеткіш 

қалыпты мәнде 38,3% қҧрайды. 

Қазақстандық эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына 

инвестициялардың оң динамикасы зейнетақы активтерінің елеулі ҥлесі бір 

жағынан экономиканың нақты секторын дамытуға, екінші жағынан, елдің қор 

нарығының ӛсуін ынталандыруға мҥмкіндік беретін ел экономикасына жҧмыс 

істейтіндігін айта алады. Алайда, жақын арада сараптама жҥргізгенде, 

қазақстандық эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына салынған 

инвестициялардың кӛпшілігі ҚР-ның Екінші деңгейлі  банктерінің 

корпоративтік облигацияларын сатып алу арқылы банк секторын қайта 

қаржыландыруға  келеді. Бҧл 3-кестедегі деректермен кӛрсетіледі. Сондықтан, 

БЖЗҚ-ның инвестициялық қызметінің осы бӛлігінде проблемалық компонент 

сақталады. 
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БЖЗҚ-ның инвестициялық портфелінің қҧрылымы борыштық бағалы 

қағаздарға қатысты бҧрмаланған. Акцияларға салынған инвестициялар шағын 

бӛлігін алады (6-кесте). 

Шындығында, ол капиталда кӛп мӛлшерде инвестициялайды, бҧл 

инвестордың зейнетақы активтерін инфляцияның әсерінен қорғайтын 

инвестициялық портфельдің жоғары кірістілігін қамтамасыз етуге бағытталған 

белсенді инвестициялық саясат жҥргізетінін білдіреді. Халықаралық 

статистиканың мәліметтері бойынша, «акциялар нарықтың кейбір 

секторларындағы қарапайым акциялардың орташа арифметикалық және орташа 

геометриялық толық кірістілігі облигациялардың тиісті кӛрсеткіштерінен ҥш-

тӛрт есе асып тҥсетіндіктен, қаржы нарығының ең тиімді қҧралдарының бірі 

болып табылады» [23]. 

Мысалы, Норвегияның мемлекеттік зейнетақы қорының активтерін 

стратегиялық бӛлу 60% активтермен, ал облигациялар бойынша - 40% етіп 

жҥзеге асырылады [24]. 

Нәтижесінде, мҧндай активтер қҧрылымы Норвегияның мемлекеттік 

зейнетақы қоры инвестициялық инвестицияларды тиімді басқарудың ҥлгісі 

болып табылады. Бҧл қаржы институты 2008 жылғы қаржылық дағдарыс 

кезінде тҧрақтылықтың жоғары деңгейін кӛрсетті, ал әлемдегі кӛптеген қаржы 

институттары қиын жағдайға тап болды. 

БЖЗҚ-ның инвестициялық портфеліндегі борыштық қҧралдарға қатысты 

бҧрмалану, біздің ойымызша, инвестициялық портфельдегі тӛмен кірістілікті 

сақтайтын маңызды фактор болып табылады. 

 

6-кесте –БЖЗҚ-ның  инвестициялық портфеліндегі акциялар мен 

облигациялардың қатынасы, млрд.теңге 

 
Қаржылық 

қҧралдар 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

абс Ҥлесі, 

% 

абс Ҥлесі, 

% 

абс Ҥле

сі, 

% 

абс Ҥлесі, 

% 

Шетелдік 

эмитенттерінің 

мемлекеттік 

емес бағалы 

қағаздары, о.і.: 

151,3 100 179,31 100 156,2 100 258,97 100 

Акциялар 9,0 5,9 13,55 7,5 18,33 11,7 23,68 9,1 

Облигациялар 142,3 94,1 165,76 92,5 137,92 88,3 235,29 90,9 

ҚР мемлекеттік 

емес бағалы 

қағаздары, о.і.: 

1364,9 100 2491,4 100 1661,69 100 2280,6 100 

Акциялар 145,5 10,6 113,09 4,5 127,46 7,7 184,14 8,0 

Облигациялар 1219,4 89,3 2212,5

6 

95,5 1534,23 92,3 2096,47 92 

Ескерту -[20] әдебиет кӛзінен алынып, автормен қҧрастырылған 
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Жоғарыдағы 6-кесте бойынша, 01.01.2018 ж. жағдай бойынша шетел 

эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарының инвестициялық 

портфелдегі ҥлесі 0,81%, халықаралық қаржы ҧйымдарының бағалы қағаздары 

- 2,22%, шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары –12,2%. Біздің 

кӛзқарасымыз бойынша, шетелдік қаржы нарықтарында БЖЗҚ-ның белсенді 

инвестициялық қызметі және танымал және тҧрақты шетелдік компаниялардың 

бағалы қағаздарына инвестициялау жоғары тиімді және сенімді инвестициялық 

портфельді алуға мҥмкіндік береді. 

Зейнетақы қорларының инвестициялық портфельдерінде шетелдіктердің 

қаржы қҧралдарын кеңінен пайдалану қазіргі таңда басым бағыттардың бірі 

болып табылады. Зейнетақы қорларының инвестициялық қызмет саласындағы 

белгілі ресейлік маман Гусаков Д.Б.: «Соңғы онжылдықта экономиканың 

жаһандану ҥдерісінің нәтижесінде зейнетақы қорлары нарықтың әртҥрлі қаржы 

қҧралдарын қолдана отырып, елден елге, валютаның валютасына кӛшкен. 

Кірістілік дамушы нарықтардың пайда болуына және елорданы орналастыру 

ҥшін қҧралдардың кең ауқымының болуына байланысты қалыптасады» [8].  

Сондықтан, егер БЖЗҚ осы бағытта ӛз қызметін белсендірсе, ол әлемдік 

прогрессивті практикаға қайшы келмейді. 

Әрине, дәлелдер жақсы белгілі, ол, әдетте, шетелдік қорларға зейнетақы 

қорларының активтерін кеңінен тартудың қарсыластарын әкеледі. Біріншіден, 

біз шетелдік қаржы нарықтарындағы инвестициялар экономиканың дағдарыс 

жағдайында нашар басқарылатындығын, ал екіншіден, айырбастау бағамының 

қаупі туралы айтады. Алайда, бірқатар елдерде бар тәуекелдерге қарамастан, 

зейнетақы қорлары шетелдік бағалы қағаздарға айтарлықтай ҥлес салмайды 

және бір мезгілде ӛте табысты болып келеді. 

Мысалы, Ҧлыбритания, Бельгия және Ирландияда сыртқы активтердің 

ҥлесі 30% -дан жоғары болуы мҥмкін [23].  

Жоғарыда аталған Норвегияның мемлекеттік зейнетақы қорының 

тәжірибесі: активтердің басым кӛпшілігі шетелдік бағалы қағаздарға 

шоғырланған. 

БЖЗҚ-ның инвестициялық портфеліндегі шетелдік бағалы қағаздардың 

елеулі ҥлесі сондай-ақ, осы портфельдің басым кӛпшілігі теңгенің ҧлттық 

валютасында номиналданған жағдайға алып келеді. ҚРҦБ деректері бойынша 

01.01.2015 ж. Жағдай бойынша  БЖЗҚ-ның зейнетақы активтерінің қҧрылымы 

валюталар бойынша мынадай: ҧлттық валютада теңге ҧсынылды - 88,14% 

зейнетақы активтері, АҚШ долларында - 11,08%, басқа валюталарға тек 

Зейнетақы активтерінің 0,78% -ы келеді [19]. 
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7-кесте –Валюталар бӛлігінде ҚРҦБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА 

инвестициялық портфелінің қҧрылымы, млрд.теңге 

 
Валюта  2017 ж. 2018 ж. 2019 

абс Ҥлесі, % абс Ҥлесі, % абс Ҥлесі, % 

Ҧлттық 

валюта, теңге 

5142,38 76,98 5619,81 72,28 6 304,7 67,23 

АҚШ 

доллары 

1492,44 22,34 2110,34 27,14 3 035,86 32,37 

Ресей рублі 35,12 0,53 36,90 0,47 30,28 0,32 

Қалғандары 19,72 0,15 7,88 0,11 7,16 0,08 

барлығы 6689,66 100 7774,83 100 9 378,03 100,0 

Ескерту -[19,20] әдебиет кӛзінен алынып, автормен қҧрастырылған 

 

7-кестеден кӛріп отырғанымыздай, инвестициялық қоржын қҧрамында 

ҧлттық валютадағы қҧралдар ҥлесі жоғары дегенмен соңғы жылдары біртіндеп 

2017 жылмен салыстырғанда 76,98%-дан 2019 жылдың 1 қаңтарында 67,23 %-

ға азайған. сәйкесінше АҚШ долларындағы қҧралдар 1492,44 млрд. тенгеден  

2035,89 млрд. теңгеге ӛскен. 

Бҧл жағдайдың  негізгі тәуекелі - теңгенің қҧнсыздану тәуекелі. 

Осылайша, осы жағдайда жинақталған зейнетақы қаражаты бір сатылы да, 

біртіндеп девальвация болған жағдайда да қҧнсызданудың елеулі тәуекеліне 

ҧшырайды. 

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюталар 

бағамының қҧбылмалығы салдарынан және қаржы қҧралдарының нарықтық 

қҧнының ӛзгеруі нәтижесінде 2018 жылғы 1 қаңтар ҥшін есептелген 

инвестициялық табыс кӛлемі 13,22 млрд. теңгені қҧрады. Салымшылардың 

(алушылардың) шоттарына бӛлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің 

табыстылығы 2018 жылғы 1 қаңтар ҥшін 0,13% қҧрады. 

Кӛрсетілген кезеңге есептелген инвестициялық табыс қҧрылымы 8-

кестеде кӛрсетілген. 

 

8-кесте –ҚР ҦБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған 

инвестициялық табыс қҧрылымы, млрд. теңге 

 
Атауы 2018 жыл ҥшін 

инвестициялық табыс 

Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері 

РЕПО» операциялары бойынша сыйақытҥріндегі табыстар 

44,87 

Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар 

(шығындар) 

28,42 

Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар) -57,59 

Басқа табыстар (шығындар)- -2,48 

Жиыны: 13,22 

Ескерту- [20] әдебиет кӛзінен алынған 
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БЖЗҚ зейнетақы активтері негізінен инвестицияланған қаржы 

қҧралдарының кірістілігі ӛте жоғары қарқынмен ӛсті (4-сурет). 

 

 
 

4-сурет –БЖЗҚ-ның  инвестициялық портфеліндегі ең ҥлкен ҥлесі бар 

қаржы қҧралдарының кірістілігінің ӛсуі (жылдық % -бен) 

Ескерту -[19] әдебиет кӛзінен алынып авторлармен қҧрастырылған 

 

Негізгі қаржы қҧралдарының кірістілігінің ӛсуі нәтижесінде БЖЗҚ-ның 

инвестициялық портфелінің кірістілігі айтарлықтай ӛсті. Алайда зейнетақы 

активтерінің табыстылығы деңгейінен инфляция деңгейінен асып кету 

мәселесін шешу мҥмкін болмады (9-кесте). 

 

9-кесте – БЖЗҚ инвестициялық портфелінің кірістілігін инфляция 

деңгейімен салыстыру (жылына % -бен) 

 
 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Зейнетақы 

активтерінің 

инвестициялық 

қоржынының  

орташа 

салмақтанған 

табыстылығы, % 

5,43 8,06 9,8 7,95 7,3 

Инфляция 

деңгейі, % 

4,5 7,54 13,53 8,29 5,53 

Ескерту - ҚР ҦБ және БЖЗҚ АҚ  мәліметтері негізінде автормен қҧрастырылған  

 

Біздің пайымдауымызша, инвестициялық портфельдің кірістілік деңгейін 

инфляция деңгейінен тӛмен деңгейде ҧстап тҧрудың басты себебі, 

инвестициялық портфельдің тиімсіз қҧрылымы және ҚР ҦБ басқарушы 
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компания ретінде қолданылатын пассивті қалыпты консервативті 

инвестициялық стратегия болып табылады. 

2016 жылдың 18 наурызында қабылданған № 86 ҚР ҦБ-де бекітілген 

БЖЗҚ инвестициялық декларациясының негізгі тармақтарын қарастырсақ, біз 

осы декларацияның бірқатар сипаттамаларын кӛреміз, бҧл БЖЗҚ-ның 

инвестициялық қызметтің жаңа неғҧрлым тиімді рельстеріне жол бермеуі [8]. 

Бекітілген БЖЗҚ-ның  Инвестициялық Декларациясының маңызды 

ерекшелігі, ол инвестициялық портфельдің борыштық бағалы қағаздарға 

қатысты бҧрмалануын алдын-ала белгіледі. Борыштық бағалы қағаздардың 

ҥлесі іс жҥзінде шектеусіз және 100% дейін жетуі мҥмкін, ал ҥлестік бағалы 

қағаздар тек 20% ғана шектеледі. Мҧндай мәлімдеме, біздің пікірімізше, 

акцияларға инвестициялар ешқандай сандық шектеулер болмаған кезде 

кӛптеген елдердің практикасына қайшы келеді. Бҧл елдер Австралия, Канада, 

Ирландия, Италия, Жапония, Люксембург, Нидерланды, Біріккен Корольдік, 

Қҧрама Штаттар және басқа да бірқатар елдерді қамтиды [15, 78]. Осы елдердің 

зейнетақы қорлары, белгілі болғандай, инвестициялық салада оң тәжірибе 

кӛрсетіп отыр. 

Бҧрынғысынша, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы 

қағаздары ҥшін жоғары бағаны белгіледі, олардың ҥлесі 50% -ға жетуі мҥмкін, 

ал қазақстандық эмитенттердің акциялары инвестициялық портфельдің 5% -нан 

астамын инвестицияламайды. 

2016 жылы Ҧлттық банк ҚР Ҧлттық қорын басқару жӛніндегі Кеңес 

нҧсқауларына сәйкес БЖЗҚ-ның шетел валютасымен номиналданған зейнетақы 

активтері ҥлесін арттыру бағытындағы жҧмысын бастады. Оның нәтижесінде 

2016 жылдың 1 қаңтарынан 2017 жылдың 1 сәуіріне дейін зейнетақы 

активтерінің валюталық бӛлігі 17% –дан 27% –ға дейін артты. Орта мерзімдік 

перспективада Ҧлттық банк валюталық позицияны арттыруды жалғастыруды  

және зейнетақы активтері кӛлемінің ҥлесін кейін әртараптандыру мақсатында 

30 % деңгейінде ҧстап тҧруды  жоспарлап отыр. Жаңа шетел нарығына шығу 

инвестициялық қоржын сапасын арттыруға мҥмкіндік береді.  

2018 жылы инвестициялаудың негізгі бағыттары  

Ҧлттық банк инвестициялық стратегиясына сәйкес 2018 жылы 

республика бюджеті тапшылығын қаржыландыру ҥшін ҚР қҧнды қағаздарын, 

тенгеге номиналданған халықаралық қаржы ҧйымдарының облигацияларын 

алуды және зейнетақы активтері портфелін әртараптандыру мақсатында шетел 

валютасын сатып алуды жоспарлады. Валюталық позицияның болуы зейнетақы 

активтерін инвестициялау географиясын кеңейтуге мҥмкіндік береді, ал ол ӛз 

кезегінде зейнетақы жинақтарынсақтау мҥмкіндігін жҥзеге асыратын 

инвестициялық портфель сапасын жақсартуға алып келеді.  

Бҧдан басқа 2017 жылы Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын 

басқару Кеңесімен мақҧлданған инвестициялық бағыттар арасында 

квазимемлекеттік секторлардың шартты қарыздық қҧнды қағаздарын алу және 
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мемлекеттік емес ҧйымдардың қаржылық қҧралдарын қҧнды қағаздар нарығын 

дамытуды инвестициялауды қоса алғандағы инвестициялау қарастырылды.  

Квазимемлекеттік ҧйымдар алған облигациялардың айналымда болу 

мерзімі және нарықтық ҥстемақы мӛлшерлемесі шектелген, бҧл салынған 

қаржының қайтарымдылығын және инвестициялық табыс алуды қамтамасыз 

етеді. Облигациялар эмитенттері  толықтай Ҥкімет бақылауындағы «Қазақстан 

Даму банк АҚ» , «Самҧрық- Қазына АҚ» сияқты жоғары сенімді компаниялар 

болып табылады. 

Инвестициялық декларацияның екі сипаттамасы, біздің ойымызша, 

инвестициялық қызметті жетілдіру бойынша қажетті шараларға толықтай 

кедергі келтіргендіктен, осы баптың шеңберінде тізімге енгізілмеуі керек 

белсенді инвестициялық саясатқа кӛшуді елеулі тҥрде шектейтін бірқатар 

мәселелер бар. 

   Сонымен БЖЗҚ –ның инвестициялық қоржынын талдай отырып, біз 

келесідей проблемаларды айқындадық: 

 - жалпы проблема – БЖЗҚ-ның инвестициялық қоржынының  тӛмен 

кірістілігі; 

Инвестициялық қоржын кірістілігінің тӛмен болуы келесілерге 

байланысты: 

- БЖЗҦ-ның инвестициялық қоржынында ҚР мемлекеттік бағалы 

қағаздарының ҥлесі жоғары 50,5%; 

- БЖЗҚ-ның инвестициялық қоржынының қҧрылымы борыштық бағалы 

қағаздарға қатысты бҧрмаланған. Акцияларға салынған инвестициялар шағын 

бӛлігін алады; 

- БЖЗҦ-ның инвестициялық қоржынында шетелдік эмитенттердің бағалы 

қағаздарының ҥлесі ӛте аз; 

Аталған проблемалардың туындауының басты алғы шарты БЖЗҚ-ның  

Инвестициялық Декларациясында инвестициялық қоржын қҧрамына жаңа 

қаржылық қҧралдарды енгізуге жол берілмеуінде.  

Осылайша, қазіргі уақытта осы саладағы ең ҥздік әлемдік тәжірибені 

пайдалана отырып, осы инвестициялық қызметтің барлық аспектілерін одан әрі 

тереңдете және егжей-тегжейлі талдау негізінде оларды шешуді талап ететін 

БЖЗҚ-ның  инвестициялық қызметінің кӛптеген проблемалық бағыттары бар. 
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3.  Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының даму болашағы мен 

инвестициялық стратегиясын жетілдіру 

 

3.1 ҚР зейнетақы жүйесін жаңғырту бағыты 

 

 

Қазақстан Ҧлттық банкі қазіргі әртараптандырылған зейнетақы жҥйесі 

моделін  ең сенімді әрі мемлекеттің де, зейнетақы алушылардың да мҥдделеріне 

сәйкес келетін модель деп есептейді. Дегенмен де реттеуші зейнетақы 

жҥйесінің тиімділігін арттыру, тәуекелін кеміту және салымшыларға қызмет 

кӛрсету сапасын арттыру мақсатында зейнетақы жҥйесін жаңғыртуды ҧсынады. 

Қазақстанның зейнетақы жҥйесін жаңғырту қажеттілігі, бірінші кезекте, 

ортақ зейнетақы алуға қҧқығы бар азаматтар санының азаюына байланысты 

болды. Жыл ӛткен сайын 1998 жылға дейін еңбек ӛтілі болмаған адамдар 

зейнеткерлікке кӛптеп шыға бастайды. Әрине, бҧл қҧрауыш басқа қаржы 

кӛздерінен – жинақтаумен, шартты-жинақтаумен, ерікті, зейнетақымен 

қамсыздандыруға жауапкершілікті мемлекет, жҧмыс беруші және жҧмыскер 

арасында бӛлуді оңтайландырумен алмастыр-уды талап етеді. Осы нәрселердің 

барлығы Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылы айтылған 

«Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты Жолдауы ескеріле отырып әзірленген тҧжырымдамада кӛрсетілген [25]. 

 Бірінші кезеңде (2016-2020 жылдар) қҧқықтық негізі қалыптастырылып, 

зейнетақы жҥйесін жаңғыртудың бірінші кезектегі шараларын іске асыру 

қамтамасыз етілу қажет. Дәл осы кезеңде шартты-жинақтаушы қҧрауыш 

әзірленіп, енгізілетін болады, зейнетақымен қамсыздандырудың ең тӛменгі ке-

пілдіктерінің жҥйесі, зейнетақы тӛлемдерін жҥргізу тәртібіне және мемлекеттік 

кепілдіктер институтына қатысты жинақтаушы зейнетақы жҥйесінің ӛлшемдері 

жетілдіріледі. Осы кезеңдегі міндеттердің бірі – халықты зейнетақы жҥйесінің 

қызметтерімен қамтуды кеңейту [26].  

Бірінші кезең зейнетақы жҥйесін модернизациялау бойынша бастапқы 

шараларды іске асыру ҥшін қҧқықтық негіз қҧруға бағытталған: 

2017 жылдың 1 шілдесінен – зейнетақылық қамсыздандырудың ең 

тӛменгі кепілдемесін жетілдіру: 

Зейнеткерлік қамтамасыз ету жҥйесінде 10 жылдан кем емес еңбек ӛтілі 

бар тҥлғалар ҥшін ең тӛменгі кҥн кӛріс шамасының 50% мӛлшерінде әлеуметтік 

зейнетақыны енгізу 

Зейнеткерлікпен қамтамасыз ету жҥйесінде 10 жылдан жоғары еңбек ӛтілі 

бар тҥлғалар ҥшін базалық зейнетақыны әр жыл сайын 2% ӛсіру; 

Зейнетақы алып жҥргендер ҥшін ынтымақтасты, сондай ақ жинақтаушы 

зейнетақы жҥйесіндегі еңбек ӛтілдерін ескере отырып базалық зейнетақыларын 

қайта есетеу; 

2018 жылдан бастап – зейнетақының шартты жинақты компонентіне ӛту: 
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Жҧмыс берушілердің ӛз қызметкерлері ҥшін оның табыс кӛлемінен 

қосымша 5% тӛлеуі.  Мҧндай тӛлемдер Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорларында ашылған жеке дара шоттарында кӛрініс табады және бҧл тӛлемдер 

шартты болып келеді, яғни мҧрагерлікке қалмайтын тҧлғаның меншігі болып 

табылмайды. Мҧндай компоненттегі тӛлемдер жеке тҧлғаның зейнеткерлік 

жасына жеткенінше ӛмір бойы жҥргізіледі;  

Осы жылдың тағы бір жаңалығы-автоматты режимде жеке зейнетақы 

шотын (АҚЖ) ашу. 2019 жылдың 8 қаңтарынан бастап жеке тҧлға ИПЖ ашу 

ҥшін БЖЗҚ-ға жеке шот ашу туралы ӛтінішпен жҥгінудің қажеті жоқ, бҧл 

бірінші жарна тҥскен кезде БЖЗҚ ақпараттық жҥйесінде автоматты тҥрде 

жҥргізіледі [27]. 

2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап республикада бірыңғай жиынтық 

тӛлем енгізілді, ол бір жолғы 4 міндетті тӛлемді алмастырады:  

- жеке табыс салығы; 

 - БЖЗҚ - дағы міндетті зейнетақы жарнасы; 

 - міндетті әлеуметтік аудару және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 

қорына (МӘСҚ); 

 - әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына әлеуметтік жарна. 

Сонымен қатар, 2019 жылдың 25 қаңтарынан бастап электрондық ҥкімет 

порталы арқылы жеке зейнетақы шотының жағдайы туралы ақпаратты алу 

оңайырақ болды. Осы кҥннен бастап кез келген салымшы (алушы) жеке 

зейнетақы шотынан ҥзінді кӛшірмені электрондық цифрлық қолтаңбаның 

кӛмегімен ғана емес, сонымен қатар mGov мобильдік азаматтар базасында 

тіркелген салымшының (алушының) ҧялы телефон нӛміріне сҧрау 

жіберілгеннен кейін келетін бір реттік sms-паролін қолдана отырып ала алады. 

2019 жылдың ақпанында "Е-нотариат" жҥйесін БЖЗҚ ақпараттық 

жҥйесімен ықпалдастыру іске асырылды. Енді "Е-нотариат" бірыңғай 

нотариалдық ақпараттық жҥйесінің кӛмегімен нотариустар БЖЗҚ-ға қайтыс 

болған салымшылардың (алушылардың) БЖЗҚ-да жеке зейнетақы шотының 

болуы туралы, ондағы ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы жазбаша сҧрау 

салуларды жібермей-ақ, онлайн режимінде БЖЗҚ-ға сҧрау сала алады. 

Жинақтаушы зейнетақымен қамсыздандыру жҥйесін жетілдіру: 

Қызметкерлердің табыстарынан міндетті аударымдарын 10% 

мөлшерінде сақтап, БЖЗҚ инвестициялық процесін жетілдіру. Ең басты 

жаңашылдық зейнеткерлік жинақты шешіп алу принципіне шектеулер енгізуде, 

сондай ақ міндетті зейнетақылық жарналардың сақталымдығы бойынша 

мемлекеттік кепілдік беру тәртібін орнату болды; 

Екінші кезеңде (2020-2030 жылдар) жаңғыртылған зейнетақы жҥйесінің 

тиімділігін арттыру және салымшылар мен зейнетақы тӛлемдерін 

алушылардың қҧқықтарын қорғау тетіктерін одан әрі жетілдіру жӛнінде 

шаралар қабылданатын болады. Осының бәріне зейнетақы мӛлшерінің 

есептелетін жарналармен ӛзара байланысын кҥшейту есебінен, олардың 

тҧрақты тҥрде есептелумен және салымшының жҥйеде болу уақытымен, 
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базалық зейнетақы тӛлемінен мемлекеттік кепілдікті беру тетігін 

оңтайландыруға мҥмкіндік беретін ең тӛменгі кепілдік берілген зейнетақыға 

ӛтуді қоса алғанда, зейнетақымен қамсыздандырудың ең тӛменгі кепілдіктері 

институтын одан әрі жетілдірумен қол жеткізу жоспарланып отыр. Зейнетақы 

тӛлемдерінің барабарлығы және теңгерімді қаржылық-орнықты зейнетақы 

жҥйесін қҧру, халықаралық стандарттармен қабылданған жоғалған жалақының 

кемінде 40 пайызы деңгейіндегі (қазір бҧл кӛрсеткіш шамамен 30 пайызы (2015 

жылы – 30,9 пайыз, 2016 жылы – 29,8 пайыз) жиынтық зейнетақы тӛлемдерімен 

ауыстыру коэффициентін 2030 жылға дейін қамтамасыз ету, 2030 жылға қарай 

жинақтаушы зейнетақы жҥйесімен еңбекпен қамтылған халықтың 80 пайызға 

дейін қамтуды кеңейту тҧжырымдаманы іске асыру мақсаты болып табылады. 

БЖЗҚ-ның тҧжырымдама шеңберіндегі негізгі міндеттері – ҥздіксіз жҧмысты, 

зейнетақы жҥйесінің ашықтығын қамтамасыз ету, халықты міндетті де, ерікті 

зейнетақы жҥйесімен қамтуды кеңейту, зейнетақы қызметтерінің қол-

жетімділігін және сапасын қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының 

Ҧлттық Банкімен бірлесіп зейнетақы активтерін инвестициялық басқарудың 

ашықтығын арттыру және болашақта салымшылардың ӛз активтерін 

басқарушы компаниялар арқылы инвестициялауға біртіндеп тарту. 

Қазақстанда зейнетақы жинақтарының сақталуына мемлекет тарапынан 

кепілдік берудің бірегей ҥлгісі бар [28]. Осы ҥлгіге сәйкес «Қазақстан 

Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» ҚР Заңының 5-

бабының негізінде тӛлемге қҧқық туындаған кезде әрбір алушыға инфляция 

деңгейі ескерілген нақты енгізілген мiндеттi зейнетақы жарналары (МЗЖ) мен 

мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) сомасы мен олардың жеке 

зейнетақы шотындағы зейнетақы жинақтарының сомасы арасындағы айырманы 

тӛлеу сомасы жеке-жеке есептеледі. Зейнетақы активтері ҧзақ кезеңге 

инвестицияланады және қысқа мерзімде инвестициялық кіріс аламын деп қарау 

дҧрыс емес.  

Қазақстанның қазіргі зейнетақы жҥйесі моделін бағалай отырып, бҧл 

зейнетақы жҥйесі моделінің халықаралық ең ҥздік тәжірибеге сәйкес 

келетіндігін сеніммен айтуға болады.  Зейнетақы жҥйесін реформалауда 

Қазақстан Швеция, Германия, Норвегия, Чили және басқа жаңа жинақтаушы 

компоненттер енгізу қажеттілігі туындаған елдер тәжірибесін пайдаланды [29]. 

Зейнетақы жҥйесінің кӛпдеңгейлі моделі табысты қызмет етіп келеді 

және таңдаудың дҧрыс жасалғандығын дәлелдеді. Сондықтан да зейнетақымен 

қамтамасыз етудің әртараптылығы принципін сақтау ғана маңызды емес, 

сонымен қатар оны әрі қарай дамытуды жалғастыру да маңызды.  

Зейнетақы активтерін басқару жеке басқарушы компаниялар арқылы 

жҥзеге асырылады деп болжануда. Бәсекелі ортада жҧмыс істеу басқарушыдан 

кӛбірек инвестициялық табысты талап ететін болады, ӛйткені олардың 

бәсекелестік артықшылығы табыстылық деңгейі және қаржылық қҧралдар 

сапасы болып табылады. Зейнетақы активтерін инвестициялау мемлекеттік 

органдар тарапынан қатаң бақылаумен жҥзеге асырылатын болады. 
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Салымшылар зейнетақы активтерін басқару ҥдерісінің тиімділігін ӛздіктерінен 

бағалай алады және ең табысты басқарушы  компаниялар мен инвестициялық 

стратегияларды таңдау мҥмкіндігіне ие.  

Жеке басқарушыларды тарту зейнетақы активтері портфелін 

әртараптандыру, активтерді басқаруға байланысты тәуекел деңгейін тӛмендету  

бойынша жҥргізілген жҧмыстардың бір бӛлігі болып табылады. Сонымен қатар 

бҧл халықаралық қаржы нарығында активтерді инвестициялық басқару 

тәжірибесін қолдануға мҥмкіндік береді. Зейнетақы жинақтары жҥйесін 

басқарудың болашақтағы реформасының концепциясы Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметімен талқылануда. 

Біз ҧсынылған реформаны жҥзеге асыру зейнетақы қызметтері 

нарығындағы оң ӛзгерістерге ықпал етеді, салымшыларға қызмет ету сапасын 

жақсартады және отандық қор нарығын активтендіруге кҥш береді деп кҥтеміз.  

БЖЗҚ  зейнетақы және жеке зейнетақы шоттары кӛлемін есепке алу 

орталығы болып қала береді. Сонымен қатар ол жинақтаушы зейнетақы  

жҥйесінің тҧрақтылығы бойынша актуарлық есептер жҥргізеді және сол 

есептер негізінде жҥйені дамытуға ӛз ҧсыныстарын айтады. Активтерді 

басқаруға ҥміткер компанияларға қатаң талаптар қойылады, ол талаптар ең 

алдымен тиімсіз басқару жағдайындағы жауап беретін жеке капиталына 

қатысты. Сондықтан нарықта басқарушы компаниялар кӛп болмауы мҥмкін. 

Зейнетақы активтерін басқарушы компаниялар зейнетақы активтері бойынша 

табыстылық деңгейі Ҧлттық банк бенчмаркы белгілеген деңгейге сәйкес болуы 

тиіс. Егер компания белгіленген табыс деңгейіне жете алмаса, жете алмаған 

айырманы ӛз қаржысы есебінен толтыруға міндетті. Зейнетақы активтерін 

басқарушы компаниялар ӛзар ҥш критерий бойынша бәсекеге тҥседі: 

табыстылық деңгейі, қаржылық инструменттер сапасы, алынатын комиссия 

мӛлшері. 

Ҧлттық банк ӛз кезегінде басқарушы компаниялар пайдасына таңдау 

жасамаған салымшылардың зейнетақы активтерін басқаруды және 

консервативті инвестициялық стратегия бойынша зейнетақы жасындағы және 

зейнетақы алдындағы жастағы тҧлғалар жинақтарын басқаруды жалғастыратын 

болады.  

Жинақтаушы зейнетақы жҥйесінің ҧсынылған реформалау моделі: 

біріншіден, жеке зейнетақы жинақтарын басқарудағы мемлекет 

мҥддесімен келісімге келмей қалуды жоққа шығарады;  

екіншіден, зейнетақы активтерін және инвестициялық стратегияларды 

басқаратын компанияны таңдау арқылы салымшыны ӛз зейнетақы жинақтарын 

басқаруға тартуға мҥмкіндік береді; 

ҥшіншіден, қор нарығы да жанданады.  

Кез келген моделдің мықты және әлсіз тҧстары болады, белгілі бір 

мәселелерді шешуге бағытталады. Әртҥрлі компоненттерден зейнетақы тӛлеуді 

қарастыратын зейнетақы жҥйесінің әртараптандырылған моделі зейнетақы 

жҥйесінің тҥрлі компоненттерінің мықты және әлсіз тҧстары арасындағы тиімді 
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баланс табуға мҥмкіндік береді және бір компонеттің кемшілігін басқа 

компоненттің артықшылығы есебінен ӛтейді.  

Кӛптеген Европа елдері сияқты Қазақстанда халықтың қартаюы мәселесі 

туындап отыр, жыл сайын зейнеткерлер саны ӛсуде, ал жҧмыс істейтін 

азаматтар саны жай ӛсуде. 90-жылдарда экономикалық белсенді тҧрғындардың 

зейнеткерлерге қатысы 1: 1,8 –ден келсе, қазіргі кезде жағдай айтарлықтай 

ілгерілемеген,  Әлемдік банк мәліметтері бойынша 2015 жылы Қазақстанда 

аталған қатынас 1: 2,2-ден келді. 

Сондықтан зейнетақы жҥйесіндегі тек ынтымақтастық компонентінің 

болуы зейнетақы жасын арттыруды немесе салықты арттыруды, немесе екеуін 

де бірдей арттыруды талап етеді. 

Белгілі жарна жҥйесі принципі бойынша қҧрылған жинақтаушы 

компоненттің ынтымақтастық жҥйесінен айырмашылығы - қаржылық 

тҧрақтылығы болып табылады. Салымшылар ӛздері еңбек еткен жылдар бойы 

еңбек ақыларынан тӛлеген зейнетақы жарналары мен инвестициялық табыс 

есебінен қанша ақша жинаса, сонша ақша алады. БЖЗҚ –дан тӛлемдер 

салымшының шотындағы қаржы таусылғанша жҥзеге асырылады. Әрбір 

салымшының зейнетақы жинағы мен тӛлем кӛлемінің қатынасы тӛмендегі 

жағдайларға байланысты:  

1) оның жҥйеге қатыстылығының ҧзақтығына,  

2) жҥйеге енгізілген зейнетақы жарнасының санына, 

3) жиналған инвестициялық табысқа,  

4) еңбек ақының ӛсу қарқынына. Сондықтан да 1997 жылы белгіленген 

жарнасы бар жинақтаушы компонент  Қазақстанның зейнетақы жҥйесіне 

енгізілген болатын. Қазақстанның зейнетақы жҥйесі тҧрақты болуы ҥшін 

зейнетақы тӛлеу кӛздерін әртараптандыру принципін ҧстану қажет,  

ынтымақтастықты компонент ҥлесін бірте – бірте азайта отырып,  зейнетақы 

тӛлеудің жаңа кӛздерін енгізу  қажет. Бҧл қазіргі таңда жҥзеге асырылып 

жатыр.  

ҚР Зейнетақы жҥйесін ары қарайғы жаңғырту аясында келесілерді жҥзеге 

асрыу қажет [30]: 

- Ҥздік тәжірибе стандарттарына сәйкес сапалы қызмет кӛрсету 

1) Зейнетақы қызметтеріне бірдей қолжетімділікті қамтамасыз ету; 

2) Зейнетақы қызметтерінің белгіленген стандарттарын сақтау; 

3) Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың біріктірілген жҥйесін ары 

қарай дамыту ҥшін сапа менеджменті жҥйесінің стандарттарына Қордың 

бизнес-ҥдерістерін сәйкестендіру 

- Қазақстан Республикасы халқының зейнетақы жинақтарын жоспарлау 

мәдениетін дамыту: 

 1) Зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы халықтың қаржылық-

қҧқықтық сауатының деңгейін кӛтеру; 

2) БЖЗҚ-ның позитив бейнесін қалыптастыру арқылы жинақтаушы 

зейнетақы жҥйесіне деген халық сенімін нығайту; 
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3) Дербес зейнетақы жоспарлары мәдениетін қалыптастыру; 

4) Ерікті зейнетақы жоспарларын дамыту; 

 Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жҥйесін ары қарай дамыту 

бағыттары бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасын іске асыру: 

1) БЖЗҚ-дан ай сайынғы зейнетақы тӛлемдерін жҥзеге асыруға ӛту; 

2)Жинақтаушы зейнетақы жҥйесінің шартты-жинақтаушы 

қҧрамдауышын – жҧмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын тӛлеуді 

бақылауда ҧстау; 

3)ЕАЭО-ға мҥше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы шарт аясында Қҧзыретті орган ретіндегі БЖЗҚ 

қызметтерін жҥзеге асыру 

 

 

3.2  БЖЗҚ инвестициялық қоржын сапасын арттыру жолдары  

 

Жоғарыда жасалған талдаулардан қортынды бойынша зейнетақы 

қоржының қҧрамында мемлекеттік бағалы қағаздар ҥлесінің жоғарылығы, 

кірістілігі жоғары акцияларға емес, борыштық бағалы қағаздардың ҥлесінің 

кӛптігі, шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздарының  аздығы екендігін айта 

кеткенбіз. Айналып келгенде зейнетақы активтерінің кірістілігінің жеткілікті 

деңгейде болмауы. Аталған проблемалардың басты себебі БЖЗҚ-ның  

Инвестициялық Декларациясында инвестициялық қоржын қҧрамына жаңа 

қаржылық қҧралдарды енгізуге жол берілмеуінде.  

Айта кетейік, бҥгінгі таңда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы» ҚР заңының 35 бабына сәйкес БЖЗҚ-ның зейнетақы 

активтерін Ҧлттық банк сенімгерлікпен басқарып отыр. Қаржы реттеушісінің 

осы қҧзіретін халық қалаулылары 2013 жылы заңмен бекітіп берген. БЖЗҚ-ғы 

зейнетақы жинақтарының басқару тиімділігін арттыру, инвестициялау 

бағыттары мен қаржы қҧралдарының тізбесін айқындау бойынша ҧсыныс 

әзірлеу қызметі 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап Ҧлттық қорды басқару 

жӛніндегі кеңеске жҥктелген. Кеңес қҧрамына Ҧлттық банк, есеп комитеті, 

сенат пен мәжіліс  тӛрағалары және қаржы-экономикалық блоктың министрлері 

енген.   БЖЗҚ зейнетақы активтерін басқару жӛніндегі кеңес Ҧлттық 

банктің консультативтік-кеңесші органы болып табылады. Оның қҧрамына 

ҥкіметтің, парламенттің, Ҧлттық банктің екі-екі ӛкілі және БЖЗҚ зейнетақы 

активтерін басқару жӛніндегі кеңес мҥшелерінің жалпы санының 30%-нан саны 

кем болмайтын тәуелсіз сарапшылар топтасқан. Зейнетақы активтері сатып 

алуға рҧқсат етілген қаржы қҧралдарына ғана инвестицияланады. Ал олардың 

тізбесі жыл сайын ҥкімет қаулысымен бекітіледі. Бҧл БЖЗҚ-ның зейнетақы 

активтері кӛпдеңгейлі жҥйе арқылы басқарылып отыр деген сӛз [31].  

Осы жағдайларға орай, 2018 жылдан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорындағы (БЖЗҚ) зейнетақы активтері жеке компаниялардың басқаруына 
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берілу процесі басталды. Осылайша біз кезінде ӛзіміз бас тартқан жҥйеге қайта 

ораламыз. Атап кӛрсетерлігі басқарушы компания отандық немесе шетелдік 

болуы мҥмкін.  

Қазіргі уақытта БЖЗҚ-дан жеке басқарушы компанияларға $220 млн 

(зейнетақы портфелінің 0,88%) берілді. Бҧл мәміле 2018 жылдың наурыз 

айында жҥзеге асырылды, қаражат Aviva Investors «дамушы нарықтардың 

жаһандық облигациялары» мандаты бойынша берілді. Аталған мандат 

шеңберіндегі эталондық портфель Латын Америкасына, Шығыс Еуропаға, 

Оңтҥстік-Шығыс Азияға және басқа елдерге қатысты "ВВ" - дан тӛмен емес 

рейтингі бар дамушы елдердің мемлекеттік бағалы қағаздарының 250-ден астам 

шығарылымдарын қамтитын индекс болып табылады. 

Ҧлттық Банкте тартылған шетелдік басқарушы компаниялардың жоғары 

несиелік мәртебесі және зейнетақы активтерін инвестициялау болжанатын 

қаржы қҧралдарымен жҧмыс істеу тәжірибесі бар деп сендірді. Шетелдік 

басқарушыларды іріктеу кезінде басқарудағы активтердің мӛлшері, қаражатты 

жҥргізудің оң Тарихи нәтижелері, тәуекелдерді басқару жҥйесі және бақылау 

рәсімдері және комиссия деңгейлері сияқты факторларға ерекше назар 

аударылады. 

Біздің ойымызша, шетелдік басқарушы компанияларды тарту шетелдік 

басқарушы компаниялардың тәжірибесін, талдау материалдарын, 

зерттеулері мен техникалық ресурстарын пайдалану арқылы инвестициялық 

әлеуетті арттыруға мүмкіндік береді, соның салдарынан БЖЗҚ зейнетақы 

активтерінің ұзақ мерзімді кезеңдегі жалпы кірістілігін арттыруға мүмкіндік 

береді. 

Жалпы, Ҧлттық банк зейнетақы активтерінің валюталық бӛлігін жаңа 

стратегиялық бӛлу аясында реттеуші шетел валютасында номинацияланған 

зейнетақы активтерінің бір бӛлігін дамушы және дамыған елдердің акциялары 

мен облигациялар индекстеріне индекстеу ҥшін шетелдік басқарушы 

компанияларды тарту бойынша жҧмыс жҥргізуде. 

Осылайша, БЖЗҚ инвестициялық декларациясында ҥш индекс кӛзделген: 

- акциялар индексі (MSCI World Index), оның қҧрамына дамыған елдерге 

жататын жоғары және орташа капиталдандырылған компаниялардың 

акциялары кіреді; 

- "ВВ" тӛмен емес рейтингі бар, доллармен номинацияланған дамушы 

елдердің облигацияларын қамтитын мемлекеттік бағалы қағаздар индексі; 

- жоғары капиталдандырылған және "ВВВ -" тӛмен емес рейтингтік 

бағасы бар дамыған және дамушы елдер эмитенттерінің доллармен 

номинацияланған облигацияларынан тҧратын корпоративтік бағалы қағаздар 

индексі. 

БЖЗҚ-ның сыртқы сенімгерлік басқаруға берілетін зейнетақы активтері 

Ҧлттық Банктің кастодиан банктегі шоттарында сақталады. Тиісінше, 

активтерді шетелдік басқарушы компанияларға басқаруға беру деп қаражаттың 

нақты аударылуы емес, ал осы компанияларға реттеуші белгілеген 
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инвестициялық шектеулер шеңберінде активтерді басқару бойынша 

ӛкілеттіктер беру кез келген сәтте шартты бҧзу қҧқығымен тҥсіндіріледі [30]. 

Активтерді басқару бойынша компания дегеніміз не екендігін және 

олардың зейнетақы қорларына қатысы бар екендігін қарастырайык.  

PwC аналитиктерінің мәліметтері бойынша, 5 жыл бҧрын зейнетақы 

қорларының ақшасының 36,6%-ына иелік еткен. PwC болжамы бойынша, 

активтерді басқару компанияларында 2020 жылға қарай клиенттердің 100 трлн. 

доллары басқаруында болады. 

 

10-кесте –Зейнетақы қорларындағы жинақтары ӛсу болжамы (трлн. $) 

 
Инвестиция 

нарығының 

ойыешылары 

2004 2007 2012 2013 2014 2015 2020 

Зейнетақы 

қорлары 

21,3 29,4 33,9 35,8 38,7 38,2 56,5 

Сақтандыру 

компаниялары 

17,7 21,2 24,1 26,1 26,2 27,1 35,1 

Тәуелсіз әл-

ауқат қорлары 

1,9 3,3 5,3 6,1 6,3 6,7 8,9 

Байлығы 1-30 

млн $ болатын 

адамдар 

37,9 50,1 52,4 29,2 69,6 67,8 76,9 

Айлық табысы 

5000$ 

болатиын 

сыйақылық 

клиенттер 

42,1 55,8 59,5 64,2 67,2 62,5 100,4 

Инвестициялық 

активтердің 

жиынтық 

кӛлемі 

120,9 159,8 172,2 191,4 206 202,3 277,8 

Зейнетақы 

қорларының 

ҥлесі 

17,6% 18,4% 19,7% 18,7% 18,8% 18,9% 20,3% 

Ескерту  -[30] әдебиет кӛзінен алынған. 

 

Зейнетақы қорлар мен сақтандыру компаниялары институционалдық 

инвесторлар ретінде инвестициялық шешімдер қабылдауға кӛмектесетін 

мамандандырылған компанияларды тартады. 

Капиталдың ӛсуі 

Әлемде Зейнетақы қорларының активтері  2004 жылдан  2012 жылдың 

аралығында 21,3 трлн. доллардан 40 трлн. долларға ӛсті. Сарапшылардың 

айтуы бойынша олар жылына 6,6%-ға ӛсіп,  2020 жылға қарай 56,5 трлн. 

долларға жетеді. 



50 

 

40 трлн. долларға қарағанда 20 трлн. долларды инвестициялап мақсатты 

табыстылыққа жеткен жеңілірек.  Активтер ӛскен сайын оларды инвестициялау 

да қиындай тҥседі.  

Дамушы елдердің зейнеақы қорларында ауқымды сома жиналуда, себебі 

ол елдердің ҥкіметі зейнетақы жҥйесіне бҥкіл жҧмыс істеушілерді тартуда. 

Жаңа зейнетақы активтерінің Латын Америка және Азиялық Тынықмҧхиттық 

аймақтарда жылына 9% кҥрт ӛсуі кҥтілуде. АҚШ пен Еуропада бҧрынғысынша 

зейнетақы активтерінің ірі пулы шоғырланады  2020 жылға — 30 трлн. 

доллардан жоғары, ал Солтҥстік Америкада 14 трлн. долларға жуық. 

Активтерді басқару индустриясы банктік және сақтандыру саласының 

кӛлеңкесінде қалуда. Бірақ 2020 жылдан ары активтерді басқару кӛлеңкеден 

шығады.  
Дәстҥрлі тҥрде банктер қаржы нарығында ҥстемдікке ие және новаторы 

болып келеді, ал сақтандыру компаниялары ақша ағымдары бойынша ілесе 

жҥреді, сондықтан да ӛздерінің жеке активтерді басқару бойынша 

бӛлімшелерін қҧратын.   

PwC талдаушыларының болжамы бойынша деморграфия мен нарықтың 

ӛзгеруінен  2020 жылдан ары банктер мен сақтандыру компанияларының әсері 

азайып, активтерді басқару сала ретінде бӛлініп шығады.  

Жаһандық қаржылық дағдарыстан кейін реттеу банктер мен сақтандыру 

компанияларының инвестициялық қызметтеріне кедергі келтіріп, қиындата 

тҥседі және жеке инвестицияларынан, профильді емес кәсіпорындардан бас 

тартуға мәжбҥрлейді.  

Капитал қҧнының ӛсуі айтарлықтай деңгейде банктер мен 

сақтандырушылардың капитал ҧсыну мҥмкіндіктерін қысқартады. PwC 

талдаулары бойынша, тек еуропалық банктердің ӛздері капитал жетіспеушілігін 

380 млрд. долларға сезінеді. Бҧл ӛз кезегінде әлемдік экономиканың 

жандануында активтерді басқару компаниялары «басты тетік» ретінде мағызды 

рӛлге ие болатынын кӛрсетеді. 

Уақыт ӛте келе адамдардың ҧзақ жасауы критикалық мәселеге айналады. 

Қазіргі уақытта ҧзақ ӛмір сҥру «алаңдатушылық тудырады» ал  2050 жылға 

қарай әлемдегі қарт адамдардың коэффициенті  2010 жылмен салыстырғанда 

11,7%-дан 25,4%-ға жетеді.  

Бҧл дегеніміз, активтерді басқару компаниялар ҧзақ мерзімдік жинақтауға 

басты назар аударатын білдіреді. Ӛмір ҧзақтығының ӛсуіне орай бір мезетте 

денсаулық сақтауға кететін шығындар да ӛсетінін, ал басқарушы 

компаниялардың клиенттерінің денсаулық сақтау қызметтерін ақысына 

ҥнемдеу жасауына тура келеді.   

Активтерді басқарушылар урбанизация мен трансшекаралық сауда 

ӛсімінен капитал тартуда маңызды ойыншыға айнала алады. 

2010 жылмен салыстырғанда 2050 жылға қарай қалада ӛмір сҥретін 

адамдар саны 75%-ға ӛседі.  2025 жылға қарай миллиндық 23 қалаға (халық 

саны  10 млн. адамнан асқан) тағы 14 қала қосылады. Сонымен қатар, олардың 
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12-сі дамушы елдерде болады. Қала тҧрғындарының ӛсімі инфрақҧрылымның 

дамуын талап етеді. Сәйкесінше, қалаларды урбанизациялауға, қалалық 

инфрақҧрылымды дамытуға шығындар, инвестициялар ӛседі, болжамды тҥрде 

40 трлн. долларды қҧрайды. 

Инфрақҧрылымға ҥлкен инвестициялар дамушы елдерде кҥтілуде. 

Дамушы елдер дамыған елдерге қарағанда жол, ауруханалар, мектептер, 

қоймалар, жылжымайтын мҥлікке инвестиция талап етеді.  Ал басқарушы 

компаниялар зейнетақы активтерін осындай инфрақҧрылымға инвестиция сала 

отырып, ӛз клиенттерінің ҧзақмерзімдік табыстылығын қамтамасыз етеді. 

Жоғарыда айтылғандады ескере отырып, Ҧлттық банк қазақстандық 

салымшылардың зейнетақы қаражатын инвестициялау стратегиясын таңдау 

мҥмкіндігі беру ҥшін  тҧжырымдаманы әзірлеуде және зейнетақы активтерін 

басқару жҥйесін реформалау жӛнінде ҧсыныстар әзірлеуде. Жаңа жҥйе 

салымшыға оның зейнетақы жинақтары берілетін басқарушы компанияны 

дербес таңдау қҧқығын беруді кӛздейді. Бҧл ретте ақталмайтын 

салымшылардың активтерін басқаруды Ҧлттық банк жҥзеге асырады. 

Біздің ойымызша, зейнетақы активтерін басқару жҥйесін реформалаудың 

келесідей нҧсқасын ҧсынуға болады. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-сурет –Зейнетақы активтерін басқару жҥйесінің жаңа моделі 

Ескерту -Авторлармен қҧрастырылған 

 

Бҧл жҥйеде бірнеше институт ӛзара іс-қимыл жасайды.  

БЖЗҚ бірыңғай есеп орталығы болады;  

Жұмыс 

беруші 

Салымшы Алушы 

БЖЗҚ 

ЗАБК 1 

ЗАБК 2 

 
ЗАБК 3 

 

КҚ 1 

КҚ 1 

 
КҚ 1 

 

ӚСК 1 

ӚСК 1 

 ӚСК 1 

 

ҚР ҰБ 
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ЗАБК – бҧл жеке лицензиялар негізінде зейнетақы активтерін басқару 

жӛніндегі қызметтің айрықша тҥрін жҥзеге асыратын жеке басқарушы 

компаниялар; басқарушы компаниялар; 

КҚ – инвестициялық портфельді басқару жӛніндегі қызметті жҥзеге 

асыруға лицензиялары бар бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары; 

ӚСК-ӛмірді сақтандыру жӛніндегі компаниялар; 

Тҧжырымдамаға сәйкес, компаниялар қаржы реттегішінің тиісті 

лицензиясы негізінде инвестициялық басқаруды жҥзеге асыратын болады. 

Және компаниялар ҥшін қызметтің бҧл тҥрі ерекше болады [31]. 

Лицензия алу ҥшін аталған компанияларға ӛз капиталының жеткіліктілігі, 

тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жҥйесі, тиісті жҧмыс тәжірибесі бар 

білікті қызметкерлердің болуы және т.б. сияқты жоғары талаптар қойылады. 

Зейнетақы активтерін басқаруға қойылатын талаптарға сәйкес келетін барлық 

басқарушы компаниялар қатыса алады.  

Ӛз кезегінде, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) 

бҧрынғысынша бірыңғай есеп орталығы және барлық зейнетақы шоттарының 

әкімшісі, сондай-ақ "бір терезе" қағидаты бойынша салымшыларға қызмет 

кӛрсету бойынша бірыңғай байланыс орталығы қызметін жҥзеге асыратын 

болады. 

ҚР ҦБ -басқарушы компанияны, зейнеткерлік және зейнеткерлік 

алдындағы жастағы тҧлғаларды, сондай-ақ зейнетақы жҥйесінің шартты-

жинақтаушы компонентінің зейнетақы активтерін таңдамаған салымшылардың 

активтерін басқарушы. 

Ҧлттық Банктің пікірінше, зейнетақы активтерін жеке басқаруға берудің 

бірнеше ҥлгісі бар [32]: 

- мандаттар бойынша, барлық салымшылар әрбір мандатта, яғни әрбір 

ЗАБК бірдей ҥлеске ие болады; 

- салымшының таңдауы бойынша: портфельдің қҧрылымы және 

инвестициялық кірістілігі болашақта салымшының жинақталымы кімнің 

басқаруында болуына және жинақтарды бір ЗАБК екіншісіне аудару тарихы 

қандай болуына байланысты болады. 

Біздің ойымызша, бір уақытта екі схеманы пайдалану қиын болады. 

Ҧлттық банк мандат жҥйесіне емес, ЗАБК бейім. Бҧл пікірлер ҚР ҦБ 

презентациясынан алынған тезиспен расталады: «мандат жҥйесі DC (Defined 

Contribution) жҥйесінің негізгі принциптеріне қайшы келеді – зейнетақы 

активтерін басқарушыны таңдау қҧқығы Ҧлттық банк немесе БЖЗҚ атынан 

мемлекет ҥшін емес, салымшы ҥшін болуы тиіс». 

Зейнетақы активтерін басқарушы компанияға қойылатын басты талап 

капиталдың жеткіліктілгі болуы тиіс. Қазіргі инвестициялық нарыққа 

қатысушылар "BCC Invest" АҚ, "Цесна Капитал" АҚ және "Астана-Инвест 

"ИД"ақ капиталдандыруы мҥмкін. 

Бҥгін банктік және банктік емес инвестициялық компаниялардың  
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ҚОРТЫНДЫ 

 

Диломдық жҧмысты қортындылай келе келесідей тҧжырымдар жасауға 

болады: 

Қазақстан Республикасы – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің 

ішінде  халықты зейнетақымен қамту  реформасын жҥзеге асырған алғашқы ел. 

Қазақстандағы зейнетақының ҥлгісі чилилік зейнетақы  жҥйесі болып 

табылады. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда базалық, міндетті және ерікті 

деңгейден тҧратын кӛпдеңгейлі зейнетақы жҥйесі жҧмыс істейді. 

Бірінші деңгейі (базалық) – мемлекеттік базалық зейнетақы тӛлемі 

(республикалық бюджет); 

Екінші деңгей (міндетті) – міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 

кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен ынтымақты жҥйеден (республикалық 

бюджет) және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақылар; 

Үшінші деңгей (ерікті) – ерікті зейнетақы жарналары есебінен тӛлемдер. 

Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің ұсынылған реформалау моделі: 

біріншіден, жеке зейнетақы жинақтарын басқарудағы мемлекет 

мҥддесімен келісімге келмей қалуды жоққа шығарады; 

екіншіден, зейнетақы активтерін және инвестициялық стратегияларды 

басқаратын компанияны таңдау арқылы салымшыны ӛз зейнетақы жинақтарын 

басқаруға тартуға мҥмкіндік береді; 

ҥшіншіден, қор нарығы да жанданады. Бҧл концепция қазір әртҥрлі 

деңгейде талқылануда, соның ішінде БЖЗҚ-ның жинақтаушы зейнетақы жҥйесі 

мәселелері бойынша Қоғамдық кеңесте талқылануда. Әлі де толықтырулар мен 

ӛзгерістер енгізілуі мҥмкін. Біздер ҥшін мҧндай тәсілдің артықшылығы –

бәсекелестік орта мемлекет бақылауында болады.  

Кез келген моделдің мықты және әлсіз тҧстары болады, белгілі бір 

мәселелерді шешуге бағытталады. Әртҥрлі компоненттерден зейнетақы тӛлеуді 

қарастыратын зейнетақы жҥйесінің әртараптандырылған моделі зейнетақы 

жҥйесінің тҥрлі компоненттерінің мықты және әлсіз тҧстары арасындағы тиімді 

баланс табуға мҥмкіндік береді және бір компонеттің кемшілігін басқа 

компоненттің артықшылығы есебінен ӛтейді.  

БЖЗҚ –ның инвестициялық қоржынын талдай отырып, біз келесідей 

проблемаларды айқындадық: 

 - жалпы проблема – БЖЗҚ-ның инвестициялық қоржынының  тӛмен 

кірістілігі; 

Инвестициялық қоржын кірістілігінің тӛмен болуы келесілерге 

байланысты: 

- БЖЗҦ-ның инвестициялық қоржынында ҚР мемлекеттік бағалы 

қағаздарының ҥлесі жоғары 50,5%; 
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- БЖЗҚ-ның инвестициялық қоржынының қҧрылымы борыштық бағалы 

қағаздарға қатысты бҧрмаланған. Акцияларға салынған инвестициялар шағын 

бӛлігін алады; 

- БЖЗҦ-ның инвестициялық қоржынында шетелдік эмитенттердің бағалы 

қағаздарының ҥлесі ӛте аз; 

Аталған проблемалардың туындауының басты алғы шарты БЖЗҚ-ның  

Инвестициялық Декларациясында инвестициялық қоржын қҧрамына жаңа 

қаржылық қҧралдарды енгізуге жол берілмеуінде.  

Осылайша, қазіргі уақытта осы саладағы ең ҥздік әлемдік тәжірибені 

пайдалана отырып, осы инвестициялық қызметтің барлық аспектілерін одан әрі 

тереңдете және егжей-тегжейлі талдау негізінде оларды шешуді талап ететін 

БЖЗҚ-ның  инвестициялық қызметінің кӛптеген проблемалық бағыттары бар. 

Болашақта зейнетақы активтерінің кірістілігін кӛтеру мақсатында зейнетақы 

активтерін басқаруға Инвестициялық активтерді басқару компанияларын 

тартылу қажет. Аталған зейнетақы активтерін басқарушы компаниялардың 

болашақта даму болашағы жоғары екендігін болжамдауға болады. Сондықтан 

қарастырылып отырған Концепция ӛз тиімділігін кӛрсетеді деген ҥміттеміз. 

ҚР Зейнетақы жҥйесін ары қарайғы жаңғырту аясында келесілерді жҥзеге 

асыру қажет: 

- Ҥздік тәжірибе стандарттарына сәйкес сапалы қызмет кӛрсету 

1) Зейнетақы қызметтеріне бірдей қолжетімділікті қамтамасыз ету; 

2) Зейнетақы қызметтерінің белгіленген стандарттарын сақтау; 

3) Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың біріктірілген жҥйесін ары 

қарай дамыту ҥшін сапа менеджменті жҥйесінің стандарттарына Қордың 

бизнес-ҥдерістерін сәйкестендіру 

- Қазақстан Республикасы халқының зейнетақы жинақтарын жоспарлау 

мәдениетін дамыту: 

 1) Зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы халықтың қаржылық-

қҧқықтық сауатының деңгейін кӛтеру; 

2) БЖЗҚ-ның позитив бейнесін қалыптастыру арқылы жинақтаушы 

зейнетақы жҥйесіне деген халық сенімін нығайту; 

3) Дербес зейнетақы жоспарлары мәдениетін қалыптастыру; 

4) Ерікті зейнетақы жоспарларын дамыту; 

 Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жҥйесін ары қарай дамыту 

бағыттары бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасын іске асыру: 

1) БЖЗҚ-дан ай сайынғы зейнетақы тӛлемдерін жҥзеге асыруға ӛту; 

2)Жинақтаушы зейнетақы жҥйесінің шартты-жинақтаушы 

қҧрамдауышын – жҧмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын тӛлеуді 

бақылауда ҧстау; 

3)ЕАЭО-ға мҥше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы шарт аясында Қҧзыретті орган ретіндегі БЖЗҚ 

қызметтерін жҥзеге асыру 
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