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Қазақстан Республикасы үшін Белсенді ұзақ өмір сүру индексі 
(Active Ageing Index)   

Түйіндеме 
Белсенді ұзақ өмір сүру индексі (бұдан әрі - БҰИ; Active Ageing Index, AAI) 2012 

жылы Еуропалық Одақ (ЕО) елдері үшін БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясының 
(БҰҰ ЕЭК) Халық қоныстану бөлімімен, Жұмыспен қамту, әлеуметтік және интеграция 
мәселелері жөніндегі Еуропалық комиссияның бас директоратымен және Венадағы 
Әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы Еуропалық саясат және зерттеулер орталығымен 
бірлесіп әзірленді. Оның мақсаты егде жастағы адамдардың белсенді ұзақ өмір сүру 
әлеуетін өлшеу болып табылады. 

БҰИ 22 жеке индикаторды біріктіретін төрт доменнен тұрады. Алғашқы үш домен 
– (1) жұмыспен қамту, (2) қоғамдық өмірге қатысу, (3) тәуелсіз, салауатты және қауіпсіз 
өмір - белсенді ұзақ өмір сүрудің тікелей көрсеткіштері болып табылады. Соңғы, төртінші 
домен – белсенді ұзақ өмір сүруге қолайлы орта - белсенді ұзақ өмір сүру әлеуетін 
көрсетеді. Индикаторлардың көпшілігі 55 және одан жоғары жастағы адамдарға қатысты 
белсенді ұзақ өмір сүрудің белгілі бір салаларын өлшеуге бағытталған. Индекстің 
абсолютті максимумы (және, тиісінше, домендер мен көптеген жеке индикаторлардың) 
100% - ға тең, гипотетикалық, бірақ нақты қол жетімді максимум емес. Еуропалық Одақта 
(ЕО) БҰИ өсуінің нысаналы бағдарлары ретінде орташа ЕО-28 мәні бойынша және ең 
жоғарғы ЕО-28 мәні бойынша қолданылады. 

Қазақстан Республикасындағы БҰИ есептеу үшін 2019 ж. халықтың жұмыспен 
қамтылуын іріктеп зерттеу (Т001 нысаны), 2020 ж. "Халықтың өмір сүру сапасы" (D002 
нысаны), 2018 ж. "Ұрпақ және гендер" (Generation and Gender Survey, GGS) зерттеуінің, 
2020 ж. "Қазақстан Республикасындағы қарттар" зерттеуінің микродеректері 
қолданылады. 

Қазақстан Республикасының Белсенді ұзақ өмір сүру индексі екі жыныс үшін де 
38,4% - ды, ерлер үшін 40,7% - ды және әйелдер үшін 36,9% - ды құрады. Мінсіз 
максимуммен (100%) салыстырғанда, Қазақстан Республикасында Белсенді ұзақ өмір 
сүрудің әлеуеті 61,6% - ға толық пайдаланылмайды деп айтуға болады. Бірінші және 
үшінші домендердің мәні әйелдерге қарағанда ерлер үшін жоғары, екінші және төртінші, 
керісінше, ерлерге қарағанда әйелдерде жоғары. 

Индикаторларды, домендерді және жалпы индексті бағалауды талдау, оның ішінде 
басқа елдермен салыстырғанда Қазақстан Республикасында Белсенді ұзақ өмір сүрудің 
күшті және әлсіз жақтарын бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. Салыстырмалы түрде ЕО 
елдері үшін БҰИ-2018 ж. бағалары (2016 ж. деректер) қолданылды. Индекстің жиынтық 
мәні бойынша Қазақстан Республикасы бұл қатарда 29 елдің ішінде 9-орында (1-кесте). 
Оның ең жақын көршілері - Франция мен Эстония. Қазақстанның БҰИ рейтинг 
көшбасшысы – Швецияның БҰИ -нің 8,8 т.т. төмен және, керісінше, ЕО 28 елі үшін БҰИ-
нің орташа мәнінен 2,6 т.т. жоғары. 

Қазақстан Республикасының рейтингтегі мұндай жағдайы негізінен оның "Белсенді 
ұзақ өмір сүру үшін қолайлы орта" және "Қоғамдық өмірге қатысу" домендеріндегі 
жоғары позициялары есебінен қалыптасады (1-сурет). Қазақстан Республикасы үшін 
төртінші доменнің мәні 64,5% - ды құрайды, бұл ЕО - тың 28 елі бойынша орташа мәннен 
7 т.т. жоғары және Швеция үшін осы доменнің ең жоғары мәнінен 6,7 т.т. төмен. Оның 
осы домендегі ең жақын көршілері – Нидерланды және Ұлыбритания. 
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Қолайлы орта мен белсенді ұзақ өмір сүру үшін мүмкіндіктер доменіндегі осындай 
жоғары позициялар, ең алдымен, Қазақстанның қарт азаматтарының өте жоғары білім 
деңгейі есебінен қамтамасыз етіледі; осы көрсеткіш бойынша республика барлық Еуропа 
елдерін басып озады. 

1 кесте - Қазақстан Республикасы (2020 ж.), ЕО елдері (2018 ж.) үшін БҰИ мәні 
мен рейтингісі және домендердің мәндері  

  
№. Ел  

Белсенд
і ұзақ 
өмір 
сүру 

индексі  

Домендер  

Жұмыспен 
қамту 

Қоғамдық 
өмірге 
қатысу  

Тәуелсіз,  
салауатты және 

қауіпсіз өмір  

Белсенді ұзақ 
өмір үшін 

қолайлы орта  

1 Швеция 47,2 45,4 26,0 79,2 71,2 
2 Дания 43,0 40,6 21,7 78,4 66,5 
3 Нидерланды 42,7 36,3 26,6 77,3 64,7 
4 Ұлыбритания 41,3 39,3 20,7 75,3 63,9 
5 Финляндия 40,8 35,7 22,6 77,6 63,1 
6 Германия 39,6 39,4 15,9 74,9 63,6 
7 Ирландия 39,1 35,4 18,8 75,0 63,2 
8 Франция 38,6 26,9 26,2 75,4 62,2 
9 Қазақстан 38,4 32,8 21,0 66,2 64,5 

10 Эстония 37,9 44,5 14,3 66,5 53,2 
11 Бельгия 37,7 23,8 27,0 73,3 62,8 
12 Чехия 36,5 34,2 16,2 71,4 58,7 
13 Австрия 35,8 27,2 18,8 77,7 60,0 
14 Кипр 35,7 30,8 19,4 71,5 54,9 
15 Мальта 35,4 25,6 20,9 70,6 60,5 
16 Латвия 35,3 37,9 17,8 57,7 50,2 
17 Люксембург 35,2 20,2 23,8 74,2 62,2 
18 Италия 33,8 28,0 17,3 68,0 55,9 
19 Испания 33,7 25,7 16,2 71,6 59,7 
20 Португалия 33,5 33,4 11,9 67,7 54,2 
21 Литва 33,4 37,9 11,1 65,3 48,5 
22 Словакия 32,3 26,3 16,1 69,2 52,9 
23 Болгария 31,8 30,5 9,7 66,2 55,9 
24 Словения 31,1 21,3 15,7 71,0 55,5 
25 Польша 31,0 26,5 13,1 66,1 52,7 
26 Венгрия 30,5 27,5 11,6 65,6 51,0 
27 Румыния 30,2 28,9 13,6 63,7 44,6 
28 Хорватия 29,3 21,2 15,8 64,2 49,4 
29 Греция 27,7 20,6 11,8 63,9 50,0 

Ақпарат көздері: UNECE (2019). Active Ageing Index. Analytical Report. UN, Geneva. URL: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/ECE-WG-33.pdf. 

Білім берумен қатар Қазақстанға қолайлы орта саласындағы жоғары позицияларды 
тағы үш индикатор қамтамасыз етеді. Бұл, ең алдымен, КӨСҰ-ғы 55 жастағы күтілетін 
салауатты өмір сүру ұзақтығының (КӨСҰ)  үлесі, оның мәні ЕО елдері арасындағы 
орташа деңгейден едәуір жоғары. Сондай-ақ, төртінші доменнің жоғары мәндері аға 
буынның әлеуметтік байланыстарға және жақсы психологиялық әл-ауқатқа белсенді 
қатысуы арқылы қамтамасыз етіледі. Екі индикатор бойынша Қазақстан Республикасы 
үшін мәндер ЕО-қа мүше 28 ел бойынша орташадан жоғары, ал көшбасшыдан ажырау 
тиісінше 10 және 12,7 т.т. құрайды, Қазақстан Республикасында ИКТ аға буынның 
пайдалану индикаторының мәндері де ЕО-28 бойынша орташадан жоғары, алайда мұнда 
көшбасшыдан ажырау әлдеқайда елеулі (23,9 т.т.), ал бұл индикатордың доменнің 
қорытынды мәніне үлесі жоғары емес. 
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1 сурет – Қазақстан Республикасын ЕО-28 (2018) бойынша орташа мәнмен, БҰИ 
субиндексі бөлінісінде ең үздік еуропалық практикамен салыстыру  

"Қоғамдық өмірге қатысу" екінші доменінің мәні Қазақстан Республикасы үшін 
21,7%-ды құрайды, бұл ЕО-28 елдері рейтингіндегі сегізінші позицияға сәйкес келеді. 
Доменнің ең жақын көршілері - Дания мен Мальта. Осы доменнің мәні бойынша 
Қазақстан Республикасы ЕО бойынша орташа мәннен 3,2 т.т. асып түседі - 28 және 6 т.т. 
көшбасшы – Бельгиядан артта қалады (1-сурет). 

Бұл ретте Қазақстанның осы домендегі жақсы позициялары тек мықты отбасы 
ішіндегі байланыстармен және, ең алдымен, республиканың қарт азаматтарын 
немерелерін күтуге белсенді қатыстырумен қамтамасыз етіледі. Осы индикатордың мәні 
бойынша Қазақстан Республикасы 19,4 т.т. ЕС-28 бойынша орташа мәннен озады және 1,1 
т.т. тек Кипрден кейін ғана рейтингте екінші болып табылады. Өзіне-өзі қызмет көрсету 
тапшылығы бар мүгедектерге, науқастарға және егде жастағы туыстарға күтім жасауға 
егде адамдардың қосылуы бойынша Қазақстан индикатор мәні ЕО бойынша орташа 
мәннен асатын – 28-ден 6,6 т.т. және көшбасшы Франциядан артта қалған - 12 т.т. 
алтыншы орында тұр. Айта кету керек, бұл көрсеткіш бойынша рейтингте Қазақстаннан 
жоғары тұрған барлық елдердің халқы әлдеқайда қартаюда және тиісінше еңбекке 
жарамсыз туыстарын күтуді жүзеге асыру қажеттілігі жоғары. Отбасынан тыс әлеуметтік 
белсенділік көрсеткіштері бойынша Қазақстан Республикасы қаралатын елдер рейтингінің 
төменгі бөлігінде тұр. 

Қазақстан Республикасында жұмыспен қамтудың бірінші доменінің мәні ЕО-28 
бойынша орташа мәннен 1,7 т.т. жоғары, бұл рейтингте 13-орынды қамтамасыз етеді; Бұл 
домен көшбасшысы – Швеция мәнінен 12,6 т.т. төмен (1-сурет). Бұл доменде Қазақстан 
Португалия мен Кипрмен көршілес. Домендегі орташадан жоғары позициялар ең алдымен 
55-59 жастағы (республика үшін индикатордың мәні ЕО бойынша орташадан 6,8 т.т. 
жоғары – 28), сондай-ақ 70-74 жастағы (республика үшін индикатордың мәні ЕО бойынша 
орташадан 2,6 т.т. жоғары - 28) екі шеткі жас топтарының жұмыспен қамтылуын 
қамтамасыз етеді. Алайда, 60-64, әсіресе 65-69 жас аралығында Қазақстан 
Республикасында жұмыспен қамтудың деңгейі жоғары емес. 



4 

 

Керісінше, Қазақстан Республикасында "Тәуелсіз, салауатты және қауіпсіз өмір" 
үшінші  доменінің  66,2%-ға  тең  мәні  оны рейтингте тек 21-орынды қамтамасыз етеді  
(1-сурет). ЕС-28 бойынша орташадан артта қалу 4,4 т.т., домен көшбасшысы – Швециядан 
– 12,9 т.т. ең жақын көршілер болып - Эстония мен Болгария табылады. 

Үшінші доменде индикаторлардың екі тобын бөлуге болады: рейтингте Қазақстан 
Республикасының позициясын арттыру үшін жұмыс істейтіндер оның мықты жақтары 
және белсенді ұзақ өмір сүру әлеуетін төмендететіндер. Егде жастағы халықтың 
депривацияларымен байланысты жағдай неғұрлым проблемалы болып табылады: 65 және 
одан жоғары жастағы халық арасында материалдық депривациялардың болмауы 
индикаторы бойынша Қазақстан барлық ЕО елдерінен кем түспейді. Егде жастағы 
халықтың өмір сүру деңгейін сипаттайтын тағы бір көрсеткіш - кедейлік қаупінің болмауы 
- Қазақстанға (80,3%) Латвия (77,1%) ғана жол береді. Бұл ретте үшінші көрсеткіш - 
материалдық әл-ауқат бойынша – орташа табысқа қатысты республиканың көшбасшы 
тобында тұрғаны, барлық халықтың өмір сүру деңгейінің қолайлы жағдайда болмауын 
көрсетеді: 65 жастан төменгі халыққа қарағанда адам басына шаққандағы кірістердің 
аздығы ерекшеленеді, дегенмен, егде жастағы адамдар салыстырмалы кедейшілікке 
тәуекелді болып келеді. 

75 және одан жоғары жастағы (71,1%) халықтың тәуелсіз тұру индикаторы 
бойынша Қазақстан Республикасының жағдайын интерпретациялауға өте сақ болған 
дұрыс: бір жағынан, шын мәнінде, бұл индикатор бойынша республикадан төмен болып 
тек Польша (63,9%), ЕО-28 мәні бойынша орташа мәннен артта қалу 14,9 т.т., ал Дания 
көшбасшысынан – 28,1 т.т. құрайды. Дәстүрлі қазақстандық қоғамда ұрпақтар арасындағы 
қарым-қатынастар мен бірнеше ұрпақтардың бірге өмір сүруіне қатысты әлеуметтік 
нормалар Солтүстік Еуропа нормаларынан ерекшеленетіні және бірге тұруды егде 
жастағы адамдардың автономияға қабілетсіздігі деп түсіндіруге болмайтыны анық. 
Дәстүрлі қазақстандық қоғамда ұрпақтар арасындағы қарым-қатынастар мен бірнеше 
ұрпақтардың бірге өмір сүруіне қатысты әлеуметтік нормалар Солтүстік Еуропа 
нормаларынан ерекшеленетіні және бірге тұруды егде жастағы адамдардың автономияға 
қабілетсіздігі деп түсіндіруге болмайтыны анық. 

Қалған үшінші домен индикаторларының барлық мәндері бойынша Қазақстан 
Республикасы ЕО-28 деңгейлі елдер үшін орташадан жоғары. Бірақ физикалық 
белсенділік индикаторын ерекше атап өткен жөн, ол бойынша егде жастағы халықтың 
жағдайы Қазақстанда күтпеген жерден жоғары болып, тек Финляндия мен Швециядан 
кейін ғана, мысалы, Нидерландыдан және ЕО-28 басқа елдерінен озып тұр. 

Жүргізілген талдау Қазақстан Республикасындағы белсенді ұзақ өмір сүру 
ахуалының мынадай мықты жақтарын атап көрсетуге мүмкіндік береді: бұл, ең алдымен, 
егде жастағы адамдардың жоғары білім деңгейі, олардың әлеуметтік байланыстарға және 
әлеуметтік белсенділіктің отбасы ішіндегі түрлеріне (күтімді талап ететін немерелер мен 
қарт туыстарға күтім жасау) өте күшті қолдауы, дене белсенділігінің жоғары деңгейі және 
жақсы психологиялық әл-ауқат. Сонымен қатар, егде жастағы халықтың еңбек нарығына 
және ИКТ-ны пайдалануға қосылуының жақсы көрсеткіштерін атап өтуге болады. 

Керісінше, белсенді ұзақ өмір сүру әлеуетін жақсарту тұрғысынан мемлекеттің 
назарын талап ететін екі сала тұтас алғанда республика халқының және атап айтқанда қарт 
халықтың өмір сүру деңгейін арттыру және салыстырмалы кедейлік пен материалдық 
депривациялардың айқындылық тәуекелдерін төмендету жөніндегі міндетті қамтиды. 
Сондай-ақ, өлім-жітімді азайту және күтілетін өмір сүру ұзақтығын арттыру міндеті тұр. 


