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Ұлттық Банк 2014 жылы зейнетақы активтерінің кірістілігін 3
есеге жуық көтерді
2015 жылғы 5 ақпан
БЖЗҚ

Алматы қ.

зейнетақы

активтерінің

кірістілігі

2014

жылдың

қорытындысы бойынша 6,3%-ды құрады, бұл зейнетақы активтерінің
2013 жылы 2,2%-ды құраған кірістілігінен 3 есеге жуық жоғары болды.
БЖЗҚ зейнетақы активтерін шоғырландыру 2014 жылғы 26 наурызда
аяқталды. Нәтижесінде шоғырландыру қорытындысы бойынша зейнетақы
активтерінің мөлшері 2014 жылғы 1 сәуірде 3,96 трлн. теңгені құрады.
Ұлттық Банк зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық қызметті
реттейтін

нормативтік

құжаттарды

қабылдау

бойынша

ұйымдастыру

жұмысын жүзеге асырды.
Мәселен, Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 14
ақпандағы Жарлығымен БЖЗҚ зейнетақы активтерін басқару жөніндегі кеңес
құрылды. Кеңестің шешімімен БЖЗҚ зейнетақы активтерін басқару жөніндегі
тұжырымдама және БЖЗҚ зейнетақы активтерін орналастыруға арналған
қаржы құралдарының тізбесі мақұлданды. Сонымен қатар, мақұлданған тізбе
шеңберінде

Ұлттық

декларациясын бекітті.

Банктің

Басқармасы

БЖЗҚ

инвестициялық

2014 жылғы 1 сәуірден басталатын кезеңде ҚР Ұлттық Банкі
қабылданған БЖЗҚ Инвестициялық декларациясына сәйкес жалпы сомасы
1,48 трлн. теңге болатын зейнетақы активтерін инвестициялауды жүргізді.
ҚР МБҚ-қа инвестициялар 8,03% кірістілікпен жүзеге асырылды,
ал сол кезеңде ҚР МБҚ-тің зейнетақы активтерін шоғырландыруды аяқтау
бойынша кірістілігі 5,62%-ды құрады.
Бастапқы нарықта ЕДБ қаржы құралдарына инвестициялар 9,03%
кірістілікпен

жүзеге асырылды, ал

ҚР ЕДБ-тың

зейнетақы активтерін

шоғырландыруды аяқтау бойынша кірістілігі 7,78%-ды құрады.
Шетел валютасымен қаржы құралдарына инвестициялар 6,77%
кірістілікпен

жүзеге асырылды, ал шетел валютасымен

активтерін шоғырландыруды аяқтау бойынша қаржы

зейнетақы

құралдарының

кірістілігі 4,47%-ды құрады.
Жалпы алғанда жаңа инвестициялардың орташа алынған кірістілігі
8,33%-ды құрады, бұл болжанып отырған инфляциялық дәліздің жоғары
деңгейінен көп болып табылады. Осылайша, БЖЗҚ зейнетақы активтерінің
кірістілігі 2014 жылдың қорытындысы бойынша 6,3% болды, ал зейнетақы
активтері шоғырланғанға дейінгі 4 жылда жинақтаушы зейнетақы жүйесінің
зейнетақы активтері бойынша орташа алынған кірістілік төмендегідей болды:
Кезең

Зейнетақы активтерінің
кірістілігі

2010

4,4%

2011

2,6%

2012

4,0%

2013

2,2%

2015 жылы Ұлттық Банктің негізгі міндеті зейнетақы активтерінің
кірістілігін 7%-ға дейін көтеру болып табылады.
Толығырақ ақпаратты мына телефондар бойынша алуға болады: +7 (727) 2704
639, +7 (727) 2704 585, +7 (727) 3302 497, e-mail: press@nationalbank.kz,
www.nationalbank.kz.

