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Сложно представить своих дедушек и 
бабушек другими, кажется, они всегда 
были пожилыми и нянчились с внуками. 
Точно так же, как и нам, молодым, трудно 
поверить сейчас, что когда-то и нас назовут 
бабушками и дедушками, когда-то и мы 
будем ждать не зарплату, а пенсию, когда-
то станем пенсионерами. А какими мы 
будем в старости? Наверняка, активными, 
продвинутыми, будем жаловаться на 
молодежь в социальных сетях, также 
списываться в мессенджере, вести прямые 
трансляции с лавочки … и, конечно же, 
получать хорошую пенсию, которую мы 
сами себе накопим. 

Именно накопим. Наша пенсия уже не 
будет являться одинаковым для всех 
пособием по старости от государства, 
она всецело будет зависеть от наших 
с вами взносов, от нашего участия в 
накопительной пенсионной системе 
(НПС). Об этом мы и расскажем вам в 
этом выпуске, поговорим о 20-летней 
истории развития НПС Казахстана, 
напомним о важности копить деньги на 
мечту и расскажем, как легко и удобно 
стало взаимодействовать с Единым 
накопительным пенсионным фондом. 

А так как этот выпуск у нас открывает 
2018 год, на страницах журнала мы также 
подведем итоги деятельности ЕНПФ за 
прошлый год.

Желаем приятного чтения!

С уважением, ваша редакция!
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Ата-әжелеріміздің жас кезін көз алдымызға 
елестету қиын-ақ. Олар бізге өмір бойы немере 
бағып жүрген қарттар сияқты болып көрінеді.  
Сол секілді бүгінгі жастарға да күндердің 
бір күнінде ата, әже атанатындарын, еңбек 
жолын аяқтап, құрметті демалысқа шыққан 
соң, жалақы емес, зейнетақы алатындарын 
көз алдарына елестету қиын. Біз қартайғанда 
қандай боламыз? Белсенді, білімді болатын 
шығармыз. Әлеуметтік желіде жастарға деген 
ренішімізді жазып, мессенджер арқылы 
хабарласып, сәкіде құрдастармен отырып 
әңгіме-дүкен құрып жүрерміз сірә. Әрине, 
жинаған ақшамыздың есебінен жақсы 
зейнетақы аламыз.

Біздің зейнетақы мемлекеттен барлық адамға 
бірдей мөлшерде төленетін жәрдемақы 
секілді болмайды. Ол сіз бен біздің зейнетақы 
жарналарымызға, жинақтаушы зейнетақы 
жүйесіне қатысу өтілімізге байланысты 
қалыптасады. Мінеки, осы шығарылым 
аталған тақырыптарға арналмақ. Біз онда 
еліміздің  зейнетақы жүйесінің 20 жылдық 
даму тарихы жайында сыр шертеміз. 
Болашаққа қор жинаудың маңыздылығын 
айтамыз және зейнетақы Қорымен 
ынтымақтасудың ыңғайлы бола түскені 
жайлы әңгімелейміз.

Бұл 2018 жылдың алғашқы шығарылымы 
болғандықтан журнал бетінде Қордың 
өткен жылы атқарған қызметін 
қорытындылаймыз. 

Жақсы әсермен оқып шығуларыңызға 
тілектеспіз! 

Құрметпен, редакция! 

мазмұны
содержание
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НұрбИбі 
Наурызбаева
Басқарма төрайымы/
Председатель Правления

2017 жыл отандық зейнетақы жүйесі үшін жемісті 
жыл болды. Осы өткен жыл барысында 2014 
жылы Елбасы Жарлығымен бекітілген, Қазақстан 
Республикасының зейнетақы жүйесін жаңғыртудың 
2030 жылға дейінгі Тұжырымдамасында және 
“БЖЗҚ” АҚ 2017-2021 жылдарға арналған 
Корпоративтік даму стратегиясында алға қойылған 
мақсаттар мен міндеттер жүзеге асырылды.

Бұл жыл БЖЗҚ үшін ақпараттық тұрғыда ашықтық, 
заманауи технологияларды дамыту, салымшылар және 
алушылармен ашық сұхбат орнату жылына айналды. 
2018 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 10 
миллионнан астам зейнетақы шотында 7,78 трлн теңге 
жинақталды. Бөлімшелерде шамамен 6,3 млн операция 
және 7,5 млн оnline-операция жүзеге асырылды.

Бұл сандардың арқайсысы – бұл реттелген бизнес 
үдерістер және сіздердің біліктіліктеріңіз бен күн 
сайынғы қажырлы еңбектеріңіз, құрметті әріптестер. 
2018 жылы Қор 2017 жылы қолға алынған бағыттар 
бойынша жұмыстарды жалғастыратын болады. 
Сондай-ақ жаңа жобалар жүзеге асырылады. Олардың 
ішінде зейнетақыны жоспарлау бойынша салымшылар 
үшін ақыл-кеңес беру, шоттарында ақша жоқ және 
бірнеше жыл жарна түспеген салымшыларды тарту, 
ерікті зейнетақы жоспарларын дамыту, шартты-
жинақтаушы құрамдауышты енгізу секілді қызметтер 
бар. Тұрғындарды зейнетақы жүйесімен қамтуды 

2017 год стал для всей пенсионной системы 
плодотворным рабочим годом, в течение которого 
реализовывались цели и задачи, поставленные как 
в Концепции модернизации пенсионной системы 
Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной 
Президентом страны в 2014 году, так и в 
Корпоративной стратегии развития АО “ЕНПФ” на 
2017-2021 гг.

Для ЕНПФ этот год стал годом развития современных 
технологий, годом  прозрачности и открытого диалога 
с нашими вкладчиками и получателями. 7,78 трлн 
тенге пенсионных накоплений на 1 января 2018 
года, аккумулированных на более, чем 10 млн счетов, 
порядка 6,3 млн операций в отделениях, более 7,5 
млн оnline–операций. Каждая из этих цифр – это 
выстроенные бизнес-процессы, ваш профессионализм 
и ежедневный труд, уважаемые коллеги.

В 2018 г. Фондом будет продолжена работа по 
всем направлениям, начатым в 2017 г., а также 
впереди реализация новых проектов, включая 
запуск консультаций для вкладчиков по вопросам 
планирования пенсии, вовлечение с НПС вкладчиков 
с нулевыми остатками и отсутствием взносов на 
протяжении нескольких лет, развитие добровольных 
пенсионных планов, подготовку к введению условно-
накопительного компонента. Будет проводиться 
работа над предложениями по расширению охвата 

В 2017 году мы много работали над тем, чтобы 
установить эффективные коммуникации с вклад-
чиками Фонда и получателями пенсионных выплат. 
Самое пристальное внимание мы уделяли и уделяем 
работе со СМИ, не оставили без внимания ни один 
запрос журналистов. Практически каждый месяц 
руководители Фонда встречались с журналистами 
по актуальным темам, ежеквартально проводились 
пресс-конференции Председателя Правления. 
ЕНПФ провел летнюю школу по финансовой 
журналистике, где постарался дать полный 
курс введения в пенсионную систему. В итоге за 
2017 год в СМИ по информационным поводам, 
сгенерированным ЕНПФ, появилось порядка 
15 тыс. публикаций. Ежедневный мониторинг статей 
показал, что более 96% из них имели позитивную 

СӘуле 
Егеубаева

Басқарма
төрайымының

орынбасары/
заместитель

Председателя
Правления

2017 жылы біз салымшылармен және зейнетақы 
төлемдерін алушылармен тиімді байланыс орнату 
бойынша жұмыстар атқардық. Біз бұқаралық ақпа-
рат құралдарына қатысты жұмыстарға қашанда 
ерекше көңіл бөліп келеміз және журналистердің 
бірде-бір сауалын жауапсыз қалдырған емеспіз. 
Қор басшылары маңызды тақырыптар бойынша 
ай сайын дерлік журналистермен кездесулер 
өткізіп тұрды. Сондай-ақ Басқарма төрайымының 
қатысуымен баспасөз мәслихаты ұйымдастырылды. 
БЖЗҚ қаржы журналистикасы бойынша жазғы 
мектеп шарасын өткізді. Онда зейнетақы жүйесіне 
қатысты толық кіріспе курсы оқытылды. 2017 жылы 
БЖЗҚ ұсынған ақпараттық тақырыптар бойынша 
бұқаралық ақпарат құралдарында шамамен 15 мың 
материал жарық көрді. Сол мақалаларға сараптама 

2017
ЕНПФ в

БЖЗҚ:

жыл

населения пенсионной системой и вовлечению в 
нее самостоятельно занятых лиц, по популяризации 
добровольных взносов, которые могут стать 
дополнительным источником обеспечения жизни 
после завершения трудовой деятельности. Будет 
далее совершенствоваться линейка электронных 
сервисов, позволяющих пользоваться услугами 
ЕНПФ дистанционно, без посещения офисов Фонда.

Сданы отчеты, мы уже думаем над решением новых 
задач. Но давайте еще раз вспомним итоги 2017 
года, которые во многом станут для нас стартом к 
грядущим достижениям.

кеңейту, оған өзін-өзі жұмыспен қамтушыларды тарту 
және ерікті жарналарды дәріптеу бойынша ұсыныстар 
әзірлеу жұмыстары жүргізіледі. Ерікті жарналар 
еңбек қызметін аяқтаған соң қосымша қаржы көзіне 
айналуы мүмкін. Қор қызметтерін қашықтықтан алуға 
мүмкіндік беретін электрондық сервистер жүйесі бұдан 
әрі жетілдірілетін болады.

Есептеме тапсырылды, ал біз жаңа міндеттерді 
орындауды ойластырып жатырмыз. Дейтұрғанмен, 
2017 жылдың қорытындысын тағы да еске алайық. 
Өйткені ол жаңа жетістіктердің бастамасы болып 
табылады.
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или нейтральную тональность, а комментарии 
в интернете демонстрируют желание наших 
граждан получить ответы на вопросы о пенсионных 
накоплениях. ЕНПФ готов их дать. Работают такие 
каналы связи, как онлайн-консультант и блог 
Председателя Правления на сайте www.enpf.kz, 
официальные страницы Фонда в социальных сетях. 
Для придания большей прозрачности деятельности 
Фонда в 2017 году создан Общественный совет, в 
состав которого вошли представители экспертного 
сообщества, СМИ, общественных организаций, 
вкладчики и получатели ЕНПФ.

Более полумиллиона человек получили личную 
консультацию, задали любой интересующий вопрос 
во время презентаций в трудовых коллективах 
на предприятиях и в организациях. Более 18 тыс. 
таких мероприятий было проведено в 2017 году.  В 
рамках проекта “Мобильный офис”, нацеленного 
на повышение доступности услуг Фонда для 
определенных категорий населения и, в первую 
очередь, людей с ограниченными возможностями, за 
2017 г. было осуществлено в 6,5 раз больше операций, 
чем в 2016 г. - всего более 189,5 тыс.

Повысилось качество обслуживания. Более 6,5 тыс. 
благодарностей  было получено за отличный сервис и 
доступные разъяснения, как в адрес филиалов и цент-
ров обслуживания,  так и по отдельным сотрудникам 
и руководителям региональных подразделений. 
Директорам филиалов были делегированы отдельные 
полномочия и вместе с тем усилена их ответственность 
по ряду кадровых вопросов, а также процедурам 
планирования и исполнения бюджета.

В целях обеспечения качества работы Фонда был 
проведен глубокий анализ и пересмотр основных и 
вспомогательных бизнес-процессов через призму 
усиления системы управления рисками и внутрен-
него контроля. В целях развития методологии 
интегрированной системы управления рисками была 
полностью пересмотрена имеющаяся база внутренних 
нормативных документов, определяющих подходы, 
механизмы и инструменты по управлению рисками, 
с учетом международных стандартов и признанных 
лучших мировых практик Basel III и COSO. Основное 
внимание уделено усилению методов раннего выяв-
ления и реагирования на риски. Существенно 
доработаны положения по определению и охвату всех 
видов рисков, с которыми сталкивается Фонд в своей 
деятельности. Детально описаны инструменты по 
управлению рисками. Пересмотрены положения по 
утверждению и определению уровней риск-аппетитов 
и риск-толерантности ЕНПФ. Утверждена новая 
модель процессов Фонда, исключены неэффективные 

жүргізе отырып айтар болсақ, олардың 96 пайыздан 
астамы жағымды және бейтараптық сипатқа ие. Ал 
интернет пайдаланушылардың пікірлеріне қарап, 
олардың зейнетақы жинақтары туралы сұрақтарға 
тиянақты жауап алуға деген талпынысын 
байқауға болады. БЖЗҚ барлық сұраққа жауап 
беруге дайын. Қордың  www.enpf.kz сайтында 
онлайн-кеңесші, Басқарма төрайымының блогы, 
әлеуметтік желілерде Қордың ресми парақшалары 
жұмыс істейді.

Кәсіпорындар мен ұйымдардың еңбек ұжымдарында 
жүргізілген таныстырылымдар барысында жарты 
миллионнан астам адам өздерін қызықтырған 
сұрақтарға жауаптар және ақыл-кеңес алу 
мүмкіндігіне ие болды. 2017 жылы 18 мыңнан 
астам осындай шаралар өткізілді.    “Мобильдік 
кеңсе” жобасы халықтың әлеуметтік тұрғыдан 
әлсіз топтарының, оның ішінде бірінші кезекте 
мүмкіндігі шектеулі жандардың Қор қызметіне 
қолжетімділігін арттыруға бағытталған. 2017 жылы 
осы жоба аясында 2016 жылға қарағанда 6,5 есе көп 
операция жасалды. Қызмет көрсету сапасы артты. 

Өткен жылы филиалдар мен қызмет көрсету 
орталықтарының атына, сондай-ақ өңірлік 
бөлімшелер мен жекелеген қызметкерлердің 
атына 6,5 мыңнан астам алғыс хабар келіп түсті. 
Филиалдардың директорларына жекелеген 
өкілеттіктер берілді және бірқатар кадрлық 
мәселелер, бюджетті жоспарлау және орындау рәсімі 
бойынша олардың жауапкершіліктері күшейтілді.

Қор жұмысының сапасын арттыру, тәуекелдерді 
басқару және ішкі бақылау жүйесін күшейту 
мақсатында негізгі және көмекші бизнес-үдерістер 
қайта қаралып, оларға терең талдау жасалды. 
Тәуекелдерді басқарудың біріктірілген жүйесі 
әдістемесін дамыту мақсатында қолданыстағы ішкі 
нормативтік құжаттар базасы толығымен қайта 
қаралды. Ол халықаралық стандарттарды және Ba-
sel III және COSO секілді үздік әлемдік тәжірибелер-
ді ескере отырып, тәуекелдерді басқару тәсілдерін, 
механизмдер мен құралдардарын белгілейді. Бұл 
ретте тәуекелдерді ерте бастан анықтау және оларға 
ден қою әдістеріне айрықша назар аударылды. Қор 
өз қызметінде тап болатын тәуекелдердің барлық 
түрін қамту және белгілеу бойынша ереже едәуір 
жетілдірілді. Тәуекелдерді басқару құралдары 
егжей-тегжейлі сипатталды. БЖЗҚ-ның тәуекелге 
деген тәбеттер мен тәуекелге төзімділік деңгейлерін 
белгілеу және бекіту бойынша ережесі қайта 
қаралды. Қор үдерістерінің жаңа моделі бекітілді. 
Тиімсіз және бір-бірін қайталайтын рәсімдер 
жойылды. Бизнес-үдерістерді қайта қарау нәтижесі 
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Важным направлением деятельности Фонда 
являются информационные технологии, 
обеспечивающие бесперебойное функционирование 
автоматизированных систем по обработке 
поступлений пенсионных взносов, учету пенсионных 
накоплений, взаимодействие с базами и системами 
государственных органов. Обеспечивается 
надежность и непрерывность работы ИТ-

Қор қызметінің маңызды бағыттарының бірі – 
ақпараттық технологиялар. Олар келіп түскен 
зейнетақы жарналарын өңдеу, зейнетақы 
жинақтарын есепке алу, сондай-ақ мемлекеттік 
органдардың базалары және жүйелерімен өзара 
әрекеттесу бойынша автоматтандырылған 
жүйелердің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз 
етеді. Осылайша, Қордың IT-инфрақұрылымының 

и дублирующие процедуры. По итогам пересмотра 
бизнес-процессов оптимизирована организационная 
структура и штатная численность, вследствие чего 
сокращены затраты, в том числе на неприоритетные 
и малоэффективные расходы.

В соответствии с Концепцией дальнейшей модерни-
зации пенсионной системы Республики Казахстан 
до 2030 г. одним из основных направлений разви-
тия является совершенствование параметров 
накопительной системы, в том числе порядка 
пенсионных выплат. Для этого специалисты 
ЕНПФ работают над новой актуарной моделью. Это 
позволит прогнозировать коэффициент замещения 
накопительной части пенсии для вкладчиков в зави-
симости от суммы их доходов, частоты  и полноты взно-
сов. Фондом были изучены международная прак-
тика и методики расчетов пенсионных аннуитетов по 
осуществлению пожизненных пенсионных выплат 
из НПС. Для обеспечения адекватной пожизненной 
пенсии продолжается работа над построением точных 
таблиц продолжительности жизни населения. 

бойынша ұйымдық құрылым мен штаттық құрам 
оңтайландырылды. Соның арқасында шығындар, 
оның ішінде басымдыққа ие емес және тиімділігі аз 
шығындар қысқартылды.

Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесін 
жаңғыртудың 2030 жылға дейінгі Тұжырымдамасы-
на сәйкес маңызды бағыттардың бірі – жинақтаушы 
жүйенің шамаларын, соның ішінде зейнетақы 
төлемдерін жүзеге асыру тәртібін жетілдіру. БЖЗҚ 
мамандары бұл үшін жаңа актуарлық моделді жасау 
жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл салымшылардың 
табыстарына, жарналардың жиілігі мен толықтығына 
қарай оларға зейнетақының жинақтаушы бөлігінің 
ауыстыру коэффициентіне болжам жасауға 
мүмкіндік береді. Қор халықаралық тәжірибелерді 
және жинақтаушы зейнетақы жүйесінен өмір 
бойы зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру бойынша 
зейнетақы аннуитетін есептеу әдістемесін зерттеді.
Барабар өмірлік зейнетақымен қамсыздандыру үшін 
халықтың өмір сүру ұзақтығының дәл кестесін жасау 
жұмыстары жүргізіліп жатыр.
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инфраструктуры Фонда. Приоритетными задачами 
для Фонда являются разработка и внедрение элект-
ронных услуг. Так, в 2017 году на сайте www.enpf.kz
внедрены в электронном формате практически 
все основные виды услуг:  открытие пенсионного 
счета, подача заявлений на выплаты и мониторинг 
его исполнения, внесение изменений в реквизиты 
вкладчика, в том числе в способ информирования. 
Также было модифицировано мобильное приложение 
для различных типов платформ. Для предоставле-
ния вкладчикам и получателям возможности самос-
тоятельного доступа к пенсионным услугам ЕНПФ 
разработаны сервисы по работе с терминалами 
самообслуживания, которые уже сейчас установлены 
во всех филиалах Фонда. Иными словами – Фонд 
развивает и совершенствует свои дистанционные 
каналы, предоставляя возможность своим вклад-
чикам мониторить свой пенсионный счет без 
посещения филиалов.

Функционирование системы и запуск новых 
проектов требует уделять особое внимание 
вопросам информационной безопасности. Одним 
из важнейших моментов в работе стало успешное 
прохождение Фондом государственной аттестации 
на соответствие стандартам безопасности Республики 
Казахстан. На основании аттестата Фонд получил 
возможность подключиться к шлюзу электронного 
правительства для предоставления своих услуг через 
электронное правительство и центры обслуживания 
населения. Фонд успешно прошел международную 
сертификацию Британским Институтом Стандартов 
на соответствие стандарту по информационной 
безопасности ISO/IEC 27001:2013. Наряду с этим 
налаживаются взаимодействия с соответствующими 
государственными органами по выявлению и пре-
сечению киберугроз в отношении информационно-
коммуникационной инфраструктуры и электронных 
информационных ресурсов АО “ЕНПФ”.

В конце 2017 г. был проведен аудит информационных 
систем Фонда компанией KPMG.  Аудиторы отметили, 
что общий уровень автоматизации основных 
процессов Фонда составляет 82%, однако есть еще 
потенциал для автоматизации поддерживающих и 
вспомогательных процессов.  Поэтому нам предстоит 
дальнейшая модернизация информационных систем 
(в том числе с учетом рекомендаций KPMG), которая 
отражена в Программе развития информационных 
технологий и информационной безопасности АО 
“ЕНПФ” на 2018-2021 гг.

Жанара
ТӨлегенова
басқарушы директор,
Басқарма мүшесі/
управляющий директор,
член Правления

За прошлый год в результате нашей совместной 
работы отмечается значительное увеличение 
числа вкладчиков, выбравших электронные 
способы информирования. Их стало почти на 
2 млн больше и таким образом доля ИПС со 
способом информирования через Интернет либо по 
электронной почте увеличилась за 2017 г. с 30% до 
49%. На 1 января 2018 года около 4,7 млн человек 
в качестве способа получения информации о 
состоянии пенсионного счета выбрали электронный 
способ информирования.

Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за январь–
декабрь 2017 года составила 211,12 млрд тенге, 
в том числе переводы в страховые организации 
26,06 млрд тенге. Для сравнения – за аналогичный 
период прошлого года из ЕНПФ было выплачено 
169,69 млрд тенге, из них в страховые организации 
22,69 млрд тенге. В среднем на 1 человека выплаты 
в 2017 году составили около 576,5 тыс. тенге. С 
июля 2017 года подать заявление на выплату при 
наступлении пенсионного возраста можно на сайте 
Фонда.

Доля операций по оказанию пенсионных услуг 
ЕНПФ через электронные каналы связи от общего 

Өткен жылы бірлесе жұмыс атқарудың нәтижесінде 
ақпарат алудың электрондық тәсілін таңдаған 
салымшылардың саны 2 миллион адамнан асты.   
Осылайша, ақпаратты интернет байланысы немесе 
электрондық пошта арқылы алу тәсілі таңдалған 
жеке зейнетақы шоттарының саны 2017 жылы 30 
пайыздан 49 пайызға дейін өсті. Ағымдағы жылдың 
басына қарай шамамен 4,7 млн адам зейнетақы 
шотының жай-күйі туралы ақпарат алу тәсілі 
ретінде хабарлаудың электрондық тәсілін таңдаған.

2017 жылдың қаңтар - желтоқсан айлары 
аралығында БЖЗҚ-дан төленген зейнетақы 
төлемдерінің сомасы 211,12 млрд теңге, оның ішінде 
сақтандыру ұйымдарына жасалған аударымдар 
26,06 млрд теңге болды. Салыстырып қарайтын 
болсақ, өткен жылдың сәйкес кезеңінде Қордан 
169,69 млрд теңге төленсе, оның ішінде сақтандыру 
ұйымдарына жасалған аударымдар 22,69 млрд 
теңгені құраған. 2017 жылы орта есеппен 1 адамға 
берілген зейнетақы төлемдерінің сомасы шамамен 
576,5 мың теңгеге жетті.

2017 жылдың шілде айынан бастап зейнетақы 
төлемдерін тағайындау туралы өтінішті Қор сайтында 
онлайн тәртібінде жолдауға болады. 

сенімділігі арта түседі және тұрақты жұмыс 
үдерісіне қол жеткізіледі. Электрондық қызметтерді 
әзірлеу және енгізу - Қор үшін басымды міндеттер. 
Биыл Қордың веб-сайтында зейнетақы шотын 
ашу, зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы 
өтініш беру, оның орындалуын қадағалау, жеке 
деректемелерге өзгерістер енгізу секілді қызметтер 
автоматтандырылып, іске қосылды. Сондай-ақ, 
ұялы қосымша платформалардың түрлеріне қарай 
жетілдірілді. Өткен жылы әзірленген өзіне-өзі 
қызмет көрсету терминалдары биыл іске қосыла 
бастады. БЖЗҚ салымшыларға Қор бөлімшелеріне 
келмей-ақ өздерінің зейнетақы шоттарын басқаруға 
мүмкіндік бере отырып, өзінің қашықтықтан 
көрсетілетін қызметтерін жетілдіріп жатыр.

Жүйенің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету  және жаңа жобаларды іске қосу ақпараттық 
қауіпсіздік мәселесіне ерекше ден қоюды талап 
етеді. Қор өзінің Қазақстан Республикасының 
қауіпсіздік стандарттарына сәйкестігін растау 
жөнінде мемлекеттік аттестаттаудан ойдағыдай 
өтті. Бұл Қор үшін маңызды қадамдардың бірі 
болды. Қор осы аттестат негізінде өз қызметтерін 
электрондық үкімет пен халыққа қызмет көрсету 
орталықтары арқылы көрсету үшін электрондық 
үкіметтің шлюзіне қосылуға мүмкіндік 
алды. Зейнетақы Қоры ISO/IEC 27001:2013 
ақпараттық қауіпсіздік стандартына сәйкестік 
жөнінде Британдық стандарттар институтының 
халықаралық сертификаттау шарасынан да 
ойдағыдай өтті. Сонымен қатар “БЖЗҚ” АҚ-тың 
ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы 
мен электрондық ақпараттық ресурстарына 
қатысты кибер қауіп-қатерлерді анықтау және 
жою бойынша тиісті мемлекеттік органдармен 
өзара қарым-қатынас жолға қойылып жатыр. 

2017 жылдың соңында KPMG компаниясы 
Қордың ақпараттық жүйесіне қатысты 
аудит жүргізді. Аудиторлар Қордың негізгі 
үдерістерін автоматтандыру деңгейі 82 пайызды 
құрайтындығын атап өтті. Енді қолдаушы және 
көмекші үдерістерді де автоматтандыруға мүмкіндік 
бар. Сондықтан ақпараттық жүйені одан әрі 
жаңғырту (оның ішінде KPMG ұсынысы ескеріледі) 
керек. Бұл міндет “БЖЗҚ” АҚ-тың 2018-2021 
жылдарға арналған Ақпараттық технологиялар мен 
ақпараттық қауіпсіздікті дамыту бағдарламасында 
көрініс тапқан.
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объема операций за 2017 г. выросла с 45% до 52% 
(при плане 47%). 

На основе изученного опыта зарубежных 
пенсионных систем, а также по рекомендациям 
членов Общественного Совета при ЕНПФ были 
усовершенствованы форматы выписок с целью 
представления информации в более понятном, 
удобном и полезном для потребителей формате. 
Теперь есть возможность сформировать единую 
выписку по всем индивидуальным пенсионным 
счетам при наличии у вкладчика (получателя) 
нескольких видов договоров (ОПВ, ОППВ, 
ДПВ), выписки дополнены контактными 
данными ЕНПФ. Кроме того, в них отражены 
сведения по показателям уровня доходности 
пенсионных активов и инфляции, начиная с 2014 г.,
в зависимости от периода, запрашиваемого 
вкладчиком (получателем).

В связи с переходом с 1 января 2018 г. на 
осуществление ежемесячных пенсионных выплат 
и началом поэтапного повышения пенсионного 
возраста женщин во второй половине мы провели 
кампанию по таргетированному информированию 
вкладчиков (получателей), которые достигли 
пенсионного возраста до конца 2017 года, а также 
женщин, достигающих пенсионного возраста в 
2018 г., инвалидов I, II групп (бессрочно). Мы 
постарались донести до всех заинтересованных лиц 
информацию об их праве на получение пенсионных 
накоплений.

Со времени объединения всех пенсионных счетов 
в ЕНПФ мы ведем скрупулезную работу по 
объединению технических и ошибочных счетов. В 
2017 году таких счетов стало на 72,5 тыс. меньше, и 
их количество  составило на 1 января 2018 г. 326,4 
тыс. единиц. Напомним, в 2014 году их было более 
800 тыс. Работа по актуализации базы договоров 
планируется полностью завершить до конца 2020 г. 
Совместно с Министерством труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан была 
проделана большая работа в рамках готовящегося 
договора государств-членов Евразийского 
экономического Союза.

Впереди новые задачи, не менее сложные, важные 
и интересные, к решению которых мы приступили 
с большим энтузиазмом.

2017 жылы электрондық байланыс арналары арқылы 
көрсетілетін қызметтердің үлес салмағы 45 пайыздан 
52 пайызға дейін өсті (жоспар бойынша 47 пайыз).

Шетелдік зейнетақы жүйелерін талдау және БЖЗҚ 
жанындағы Қоғамдық кеңес мүшелерінің ұсынысы 
бойынша үзінді-көшірмелердің форматы жетілдірілді. 
Ондағы мақсат - ақпаратты тұтынушы үшін түсінікті 
және пайдалы етіп жеткізу. Енді салымшыда 
шарттардың барлық түрі болған жағдайда (МЗЖ, 
МКЗЖ, ЕЗЖ) барлық жеке зейнетақы шоттары 
бойынша бірыңғай үзінді-көшірмені қалыптастыруға 
болады. Сондай-ақ үзінді-көшірме БЖЗҚ-ның 
байланыс деректерімен толықтырылған. Оған қоса, 
салымшының (алушының) сұрауына қарай, 2014 
жылдан бастап күні бүгінге дейінгі аралықтағы 
зейнетақы активтерінің табыстылығы мен инфляция 
деңгейі бойынша мәліметтер көрсетілген.

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетақы 
төлемдерін ай сайын жүзеге асыру және әйелдердің 
зейнеткерлікке шығу жасын кезең-кезеңмен 
ұлғайту шарасына байланысты біз 2017 жылдың 
екінші жартысында осы жылдың соңына дейін 
зейнеткерлік жасқа толатын салымшылар мен 
алушылар, 2018 жылы зейнеткерлік жасқа толатын 
әйелдер, сондай-ақ мүгедектігі мерзімсіз болып 
белгіленген, 1-ші және 2-ші топтардағы мүгедектігі 
бар адамдар арасында түсіндіру жұмыстарын 
жүргіздік. Біз барлық мүдделі тұлғаларға зейнетақы 
төлемдерін алу бойынша құқықтарын барынша 
түсіндіруге тырыстық.

Барлық зейнетақы шоттары БЖЗҚ-ға 
шоғырландырылғалы бері біз техникалық және 
қате ашылған шоттарды өңдеу жұмыстарын 
жүргізіп келеміз. 2017 жылы мұндай шоттардың 
саны 72,5 мың бірлікке азайып, 2018 жылдың 1 
қаңтарына қарай 326,4 мың шотты құрады. Еске 
сала кетелік, 2014 жылы олардың саны 800 мыңнан 
астам болатын. Шарттар базасын өзектендіру 
бойынша жұмыстарды 2020 жылға дейін аяқтау 
жоспарланған. Қазақстан Республикасы Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен 
бірге Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
елдер арасында әзірленіп жатқан шарт аясында 
қыруар жұмыстар атқарылды.

Алда күрделі, маңызды да қызықты міндеттер тұр. 
Оларды шешуге біз белсене кірісіп кеттік.

Мәулен
Өтеғұлов

басқарушы
директор, 

Басқарма мүшесі/
управляющий

директор,
член Правления

В 2017 г. в Фонде была разработана и утверждена 
новая Корпоративная стратегия развития на 2017-
2021 гг., в которой определены три основные цели:

качественное оказание пенсионных услуг 
в соответствии со стандартами лучших 
практик;
развитие культуры
планирования пенсии
населением РК;
реализация законодательства РК по 
направлениям дальнейшего развития 
накопительной пенсионной системы.

По каждой цели и задаче новой Корпоративной 
стратегии развития установлены конкретные 
количественные и качественные ключевые 
показатели исполнения.

Говоря о внутренних бизнес-процессах Фонда, 
хотелось бы отметить следующее. Была проведена 
децентрализация процесса бюджетирования 
и закупок. Актуализированы или полностью 
пересмотрены внутренние нормативные документы 
по вопросам бюджетирования и закупок. Внедрена 
возможность заключения долгосрочных закупок до 
конца периода плана развития.

1
2
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2017 жылы зейнетақы Қорында 2017-2021 жылдарға 
арналған Корпоративтік даму стратегиясы әзірленіп, 
бекітілді. Онда үш басты мақсат белгіленді:

зейнетақы қызметтерін
үздік әлемдік тәжірибелерге
сәйкес сапалы көрсету;
ҚР халқы арасында
зейнетақыны жоспарлау
мәдениетін дамыту;
жинақтаушы зейнетақы жүйесін одан 
әрі дамыту бағыттары бойынша ҚР 
заңнамасын жүзеге асыру.

Корпоративтік даму стратегиясының әрбір мақсаты 
мен міндеті бойынша орындаудың нақты сандық 
және сапалық маңызды көрсеткіштері бекітілді.

Қордың ішкі бизнес-үдерістері жайында сөз 
қозғағанда мына жәйттерді атап өткім келеді.  
Бюджеттендіру және сатып алулар үдерісін 
орталықсыздандыру шарасы жүргізілді. Бюджеттен-
діру және сатып алулар мәселесі бойынша ішкі 
нормативтік құжаттар өзектендірілді немесе 
толығымен қайта қаралды. Даму жоспарының 
орындалу мерзімі аяқталғанға дейін ұзақ мерзімді 
сатып алулар жасасу мүмкіндігі енгізілді. 

1
2
3
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Проведенный в начале 2017 года анализ и 
реинжиниринг бизнес-процессов позволил 
оптимизировать и сократить дублирующие 
и неэффективные процессы, пересмотреть 
организационную структуру, внедрить 
новую систему оплаты труда и методику 
планирования ФОТ, за счет чего в 2017 году 
сокращена численность работников ЕНПФ на 
13% (290 единиц) и расходы на оплату труда 
– на 2,47 млрд тенге, или на 23%. По итогам 
работы по сокращению неприоритетных и 
малоэффективных расходов в середине 2017 года 
была произведена корректировка бюджета Фонда 
на 2017 г., в результате которой сокращены 
расходы на 11,3 млрд тенге или на 26,9%, 
капитальные расходы Фонда были сокращены 
на 7,1 млрд тенге или на 82,9%. К примеру, по 
аренде помещений уменьшены расходы на 0,4 
млрд тенге или на 29,8% путем сокращения 
занимаемых площадей на 2,5 тыс. кв. м (с 10,3 
до 7,7 тыс. кв. м) и пересмотра ставок арендной 
платы в сторону уменьшения.

Продолжая работу в данном направлении при 
формировании проекта бюджета Фонда на 2018 год 
административные расходы (без учета затрат на 
услуги банка кастодиана, услуг по доверительному 
управлению пенсионными активами и оповещению 
вкладчиков) были дополнительно оптимизированы 
к уточненному плану 2017 года на 0,5 млрд тенге, 
или на 3,6%.

Что касается работы с проблемными эмитентами, 
ценные бумаги которых перешли в портфель АО 
“ЕНПФ” в результате консолидации пенсионных 
активов из накопительных пенсионных фондов, 
я бы назвал 2017 год периодом активной работы с 
ними. Напомню, что в 2014 году таких эмитентов 
было 32 и их задолженность составляла порядка 
161,45 млрд тенге по номинальной стоимости.

В результате комплекса мероприятий (см. выпуск 
“PRO ЕНПФ” № 3(6)2017 на стр. 14), проведенных по 
возврату сумм задолженности за 2017 год, общая 
сумма погашенной перед Фондом задолженности по 
пенсионным активам составила 1,25 млрд тенге, что 
сопоставимо с объемом погашения задолженности 
за весь период с 2014 по 2016 гг. На 1 января 2018 
года задолженность по пенсионным активам по 
номинальной стоимости облигаций составляет 37,3 
млрд тенге, или 0,5% от объема пенсионных активов. 
Количество проблемных эмитентов по состоянию на 
01.01.2018 г. сократилось до 19 компаний.

2017 жылдың басында қолға алынған бизнес-
үдерістерді талдау және түбегейлі қайта құру (реинже-
ниринг) шарасы бірін-бірі қайталайтын және тиімсіз 
үдерістерді оңтайландыруға және қысқартуға, 
сондай-ақ ұйымдық құрылымды қайта қарауға, жаңа 
еңбекақы төлеу жүйесі мен еңбекақы төлеу әдістеме-
сін енгізуге мүмкіндік берді. Соның арқасында 
2017 жылы БЖЗҚ қызметкерлерінің саны 13% 
(290 бірлік) және еңбекақы төлеу шығындары 
2,47 млрд теңгеге немесе 23% қысқартылды. 
Басымдыққа ие емес және тиімділігі аз шығындарды 
азайту жұмыстарына қорытынды жасалып, 2017 
жылдың ортасында осы жылға арналған бюджетке 
түзету енгізілді. Соның нәтижесінде шығындар 
11,3 млрд теңгеге немесе 26,9%, Қордың күрделі 
қаржы шығындары 7,1 млрд теңгеге немесе 82,9% 
қысқартылды. Мысалы, орын-жайларды жалға алу 
бойынша шығындар 0,4 млрд теңгеге немесе 29,8% 
қысқартылды. Бұған жалға алынған орындарды 2,5 
мың шаршы метрге (10,3 мыңнан 7,7 мың шаршы 
метрге) дейін қысқарту және жалдық төлемдерді 
азайту үшін оларды қайта қараудың арқасында қол 
жеткізілді.    
 
Осы бағытта жұмыстар жалғасын тапты. Қордың 
2018 жылға арналған бюджет жобасын қалыптастыру 
барысында әкімшілік шығындар (кастодиан банк, 
зейнетақы активтерін сенімділікпен басқару 
және салымшыларға хабар беру шығындарды 
есептемегенде) 2017 жылдың жоспаран нақтылау 
аясында 0,5 млрд теңгеге немесе 3,6% қосымша 
оңтайландырылды.
 
Енді проблемалық активтерге қатысты айтар болсақ, 
мен 2017 жылды барлық проблемалық эмитенттерге 
қатысты белсенді жұмыстар жүргізілген жыл деп атар 
едім. Проблемалық эмитенттердің құнды қағаздары 
“БЖЗҚ” АҚ-тың портфеліне жеке қорлардағы 
зейнетақы активтерін бір қорға шоғырландыру 
барысында өткізілген еді. 2014 жылы мұндай 
эмитенттердің саны 32 болды. Ал олардың берешектері 
атаулы құны бойынша 161,45 млрд теңгені құрады.

Берешектерді қайтару бойынша жүргізілген 
кешенді шаралар арқасында (“PRO ЕНПФ” 2017(6)№3 
шығарылымын қараңыз, 14 бет) 2017 жылы зейнетақы 
активтері бойынша Қор алдындағы өтелген 
берешектердің жалпы сомасы 1,25 млрд теңгені 
құрады. Бұл 2014-2016 жылдар аралығында өтелген 
берешектердің жалпы сомасына жақын. Осылайша, 
2018 жылдың 1 қаңтарына қарай 19 проблемалық 
эмитент қалды. Олардың атаулы құны бойынша 
берешектерінің жалпы сомасы 37,3 млрд теңгені 
құрап отыр. Бұл зейнетақы активтерінің жалпы 
көлемінің 0,5% жуық.

Марина Акмаева

Шарттың көшірмесі онлайн!
Бір салымшының оқиғасы

Копия договора онлайн!
История одного вкладчика

2018 жылдың 28 ақпанынан бастап Қор сайтында 
ЖЗШ ашу туралы өтінішті/жаңа редакциядағы 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты 
(немесе көшірме нұсқаларын) онлайн тәртібінде алуға 
болады. Бұл үшін Сізге Жеке кабинет, оның ішінде 
электрондық цифрлық қолтаңбаның өзекті кілтін 
(ЭЦҚ) қолдану арқылы қолжетімді болуы керек.

Зейнетақы қорымен жасасқан шарттың 
көшірмесін кім бірінші алып келсе, 
мына жұмыс соған бұйырады.
Кто первым принесет копию договора 
с пенсионным фондом, тот и получит 
эту работу.

Сен не, шарттың көшірмесін өзіңмен 
бірге алып жүресің бе?
Ты что копию договора всегда с собой 
носишь?

Сіздің электрондық мекенжайыңызға 
жолдадым. Қағазға түсіруіңізге болады.
Отправил вам на электронный адрес, 
можете распечатывать.

Жоқ, мен шарттың көшірме нұсқасын 
БЖЗҚ сайтынан Жеке кабинет арқылы 
алдым.
Нет, я получил дубликат договора через 
личный кабинет на сайте ЕНПФ.

На сайте Фонда с 28 февраля 2018 года можно 
онлайн получить заявление об открытии ИПС/
договор о пенсионном обеспечении в новой 
редакции (или дубликаты). Главным условием 
является наличие доступа в Личный кабинет в 
том числе с использованием актуального ключа 
электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Елнур Шалкибаев
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Қор
анатомиясы:

Ар-ождан

анатомия
фонда:

совесть

Дорогие читатели, редакция журнала продолжает 
проводить для вас экскурсию по Фонду. В этот раз 
мы знакомим вас с работой коллег из подразделения, 
отвечающего за качество работы всего ЕНПФ – с 
Управлением контроля качества (УКК).

Управление действительно выступает в качестве 
совести Фонда. Именно сотрудники УКК стоят на 
страже того, чтобы другие выполняли работу “на 
совесть”. Но обо всем по порядку, а поможет нам 
в рассказе человек, который знает все о работе 
подразделения – начальник Управления контроля 
качества Алибек Татенов.

Одной из важных задач Фонда является 
соответствие качества оказания услуг стандартам 
лучших мировых практик, и этому направлению 
уделяется огромное внимание. Тем не менее нет 
предела совершенству, ЕНПФ постоянно стремится 
улучшать качество предоставляемых услуг. Так, в 
мае 2017 года в структуре центрального аппарата 
Единого накопительного пенсионного фонда было 
образовано Управление контроля качества.

АР-ОЖДАН /
ПРОЯВЛЕНИЕ СОВЕСТИ

Құрметті оқырмандар, журнал редакциясы сіздер 
үшін Қор бойынша экскурсия жүргізуін жалғас-
тырады. Бұл жолы біз сіздерді БЖЗҚ бөлімшелері 
атқаратын жұмыстардың сапасына жауап беретін 
бөлімше – Сапаны бақылау басқармасындағы 
әріптестеріміздің жұмысымен таныстырамыз.   

Басқарма шынында да бүкіл Қордың ар-ожданы 
ретінде әрекет жасайды. Қызметкерлердің өз 
жұмыстарын адал атқаруына ықпал етеді. Бірақ, 
барлығын рет-ретімен айтып шығайық. Бұл ретте 
бізге осы бөлімшенің жұмысын білетін маман –
Сапаны бақылау басқармасының бастығы Әлібек 
Тәтенов көмектеседі.

Қор алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі –
көрсетілетін қызметтердің әлемдік стандарттарға 
сай болуы. Қазір бұл бағытқа ерекше көңіл 
бөлінеді. Кемелдіктің шегі жоқ қой. БЖЗҚ 
көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға 
күш салып келеді. Осылайша, 2017 жылдың 
мамырында Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорының құрылымында Сапаны бақылау 
басқармасы құрылды. 
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Среди основных целей Управления можно 
выделить мониторинг и анализ качества 
оказываемых пенсионных услуг, разработку 
рекомендаций по оптимизации предоставления 
услуг, разработку и внедрение Системы 
менеджмента качества (СМК).

По признанию нашего собеседника, за описанными 
выше тремя целями скрывается огромная и 
ответственная работа, которая проводится 
сотрудниками на постоянной основе. “Контроль 
и мониторинг осуществляется с целью оценки 
текущего уровня качества обслуживания, 
надлежащего исполнения требований и 
соблюдения сроков подразделениями Фонда, а 
также выявления несоответствий требованиям 
внутренних нормативных документов”, – делится 
руководитель Управления контроля качества. 

Помимо собственного мониторинга Управление 
анализирует жалобы и обращения вкладчиков 
(получателей), поступающие в ЕНПФ по всем 
возможным каналам, а также иную информацию 
о нарушении сотрудниками Фонда качества 
оказания услуг. “В Управление также поступают 
рекомендации департаментов внутреннего аудита 
и риск-менеджмента, после изучения которых мы 
также проводим мониторинг”,  – уточняет господин 
Татенов. На основании мониторинга Управление 
разрабатывает рекомендации и план мероприятий для 
повышения предоставляемого качества обслужива-
ния, направляемые руководству и в подразделения
Единого накопительного пенсионного фонда.

АР-ОЖДАН АЛДЫНДАҒЫ АДАЛДЫҚ /
НЕДРЕМЛЮЩАЯ СОВЕСТЬ

Управление контроля качества также отвечает 
за разработку и внедрение в Фонде СМК в 
соответствии с требованиями стандарта ISO 
9001:2015. Напомним, соответствующее 
стратегическое решение было принято в прошлом 
году. 

АР-ОЖДАНДЫ НЫҒАЙТУ /
УКРЕПЛЕНИЕ СОВЕСТИ

“Внедрение и сертификация системы менеджмента 
качества дают возможность повысить 
эффективность использования ресурсов, избежать 
как дублирования работ, так и оголения отдельных 
участков, провести структуризацию процессов 
и выстроить четкие технологические схемы, 
установив ответственность за результативное 
выполнение бизнес-процессов”, – сообщает 
наш собеседник. В целом это повысит качество 
предоставления услуг и позволит поддерживать 
его на должном уровне, при этом минимизировав 
влияние человеческого фактора.

В марте 2018 года в АО “ЕНПФ” международными 
аудиторами компании TÜV Thüringen e.V 
проведен сертификационный аудит Системы 
Менеджмента Качества на соответствие требова-
ниям международного стандарта ISO 9001:2015. 
Сертификационный аудит пройден успешно, и в 
знак подтверждения Фонд получил международ-
ный сертификат от  TÜV Thüringen e.V.

Кроме этого, Управление ставит перед собой много 
новых и важных задач на текущий год. Так, команда 
Татенова планирует разработать единый формат 
документирования процессов, позволяющий более 
наглядно и прозрачно демонстрировать процессную 
модель деятельности Фонда, а в последующем и 
подтверждать надлежащее выполнение работы 
исполнителями.

Также УКК совместно с другими подразделениями 
– владельцами процессов – планирует иденти-
фицировать алгоритмы (карты) процессов, 
определить их показатели и характеристики, 
требования и ожидания, внести соответствующие 
изменения во внутренние нормативные 
документы и регламентирующие процессы. 
“При определении показателей эффективности 
деятельности подразделений мы планируем 
разработать и включить показатели, которые 
будут свидетельствовать о результативности 
всех процессов СМК, осуществляемых нашими 
коллегами”, – делится планами начальник 
Управления контроля качества.

АР-ОЖДАНДЫ САҚТАУ МАҚСАТЫНДА /
ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ

Басқарманың негізгі мақсаттарының ішінде 
мониторинг және көрсетілетін зейнетақы 
қызметтерінің сапасына талдау жасау, көрсетілетін 
қызметтерді оңтайландыру бойынша ұсыныстар 
дайындау, Сапа менеджменті жүйесін (СМЖ) 
әзірлеу және енгізу.

Кейіпкеріміздің айтуынша жоғарыда айтылған үш 
мақсаттың арғы жағында қажырлы да жауапты 
жұмыстар жатыр. Оларды Басқарма қызметкерлері 
тұрақты негізде атқарып келеді. “Бақылау және 
мониторинг - қызмет көрсету сапасының ағымдағы 
деңгейін, талаптардың тиісті деңгейде орындалуын, 
сондай-ақ ішкі нормативтік құжаттардың 
талаптарына қатысты сәйкессіздіктерді бағалау 
мақсатында жүзеге асырылады”, - деді Сапаны 
бақылау басқармасының жетекшісі. 

Басқарма мониторинг жүргізуден 
басқасалымшылар мен алушылар тарапынан 
Қорға барлық байланыс арналары арқылы келіп 
түсетін шағымдар мен өтініштерді, сондай-ақ Қор 
қызметкерлері тарапынан жіберілген қателіктер 
бойынша ақпараттарды талдайды. “Басқармаға 
сондай-ақ Ішкі аудит және Тәуекел менеджменті 
департаменттерінен ұсыныстар келіп түседі. Біз 
оларды зерделеп, мониторинг жүргіземіз”, - деді 
Тәтенов мырза. Мониторинг жүргізу негізінде 
Басқарма көрсетілетін қызметтердің сапасын 
арттыру үшін ұсыныстар мен шаралар жоспарын 
әзірлеп, басшылықтың қарауына жолдайды. 
Егер мақұлданса әрі қарай Қор бөлімшелеріне 
жіберіледі.

Сапаны бақылау басқармасы сондай-ақ ISO 
9001:2015 стандарты талаптарына сәйкес Қорда 
сапа менеджменті жүйесін әзірлеу және енгізу 
жұмыстарына жауап береді. Еске сала кетелік, 
тиісті стратегиялық шешімдер өткен жылы 
қабылданған болатын. 

“Сапа менеджменті жүйесін енгізу және серти-
фикаттау – ресурстардың  қолданылу тиімділігін 
арттыруға, үдерістерді құрылымдауға және бизнес-
үдерістердің нәтижелі орындалуына қатысты 
жауапкершілікті белгілей отырып, тиянақты 
технологиялық сызбаларды құруға мүмкіндік бере-
ді. Сондай-ақ жұмыстардың қосарлануына және 
жекелеген учаскелерде жұмыс үдерісінің тежелуіне 
жол берілмейді”, - деді кейіпкеріміз. Жалпы, бұл 
көрсетілетін қызметтердің сапасын арттырады және 
оның лайықты деңгейде болуына септігін тигізеді. 
Адами фактордың ықпалы азайтылады.

2018 жылдың наурызында TÜV Thüringen e.V 
компаниясының аудиторлары “БЖЗҚ” АҚ-тың Сапа 
Менеджменті Жүйесіне сертификациялық аудит 
жүргізді. Мақсат – оның халықаралық ISO 9001:2015 
стандартына сәйкестігін растау. Сертификациялық 
аудит сәтті өтті. Соның арқасында Қор TÜV 
Thüringen e.V компаниясынан халықаралық 
сертификат алды. Ал бұл, Қор тарапынан көрсетілетін 
қызметтердің жоғары сапаға ие екендігін білдіреді.

Басқарма өз алдына биылғы жылға көптеген 
жаңа және маңызды міндеттер қойған. Мысалы, 
Тәтеновтың командасы үдерістерді құжаттаудың 
бірыңғай форматын әзірлеуді жоспарлап отыр. “Ол 
Қор қызметінің үдерістік моделін көрнекі және 
ашық түрде паш етуге және жұмыстардың лайықты 
деңгейде орындалуын растауға мүмкіндік береді”, - 
дейді мамандар. 

Сондай-ақ Басқарма басқа да бөлімшелермен 
– үдеріс иелерімен – үдерістердің алгоритмін 
(картасын) сәйкестендіруді, олардың көрсеткіш-
тері мен мінездемелерін, талаптар мен күтілімдерді, 
реттемелеуші үдерістерді  айқындауды, сондай-
ақ ішкі нормативтік құжаттарға тиісті өзгерістер 
енгізуді жоспарлап отыр. “Бөлімшелер 
қызметінің тиімділігі көрсеткіштерін анықтау 
барысында біз арнайы көрсеткіштерді әзірлеп, 
енгізуді жоспарлап отырмыз. Ол біздің әріптестер 
жүзеге асыратын сапа менеджменті жүйесінің 
барлық үдерістерінің нәтижелілігі қандай 
екендігін көрсететін болады”, - деді Сапаны 
бақылау басқармасының басшысы. 
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Выражение отвлеченного понятия через
конкретный образ.

Классический пример:
богиня Фемида – аллегория правосудия.

Аллегория`

бір сөз
одно слово

Дерексіз ұғымды нақты бейне
арқылы суреттеу.

Айқын мысал:
әйел құдай Фемида – әділ соттың аллегориясы.
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АРЛЫ АДАМДАР / СОВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

Подводя итог нашей экскурсии, хотелось бы 
отметить, что несмотря на глобальные планы и 
достаточно большой объем работы, сотрудники 
Управления справляются с ней, и редакция 
уверена, что и с планами справятся тоже “на 
отлично”. При этом в Управлении трудится всего 7 
человек, но как признался Алибек Татенов, “все они 
целеустремленные, инициативные, ответственные 
и нацеленные на результат”. 

Секрет Управления прост – это люди, трудолюбие, 
дисциплинированность и желание которых не 
просто работать, а делать это качественно, “на 
совесть”.

Экскурсиямызды аяқтай келе айтар болсақ, 
Басқарма қызметкерлерінің атқаратын жұмыстары 
мен жоспарлары өте ауқымды. Соған қарамастан 
редакция олардың өздеріне жүктелген міндеттерді 
ойдағыдай жүзеге асыратындығына сенімді. 
Басқармада бар-жоғы 7 адам жұмыс істейді. 
Бірақ, Әлібек Тәтеновтың айтуынша, “олардың 
барлығы алдарына мақсат қойған, бастамашыл, 
жауапкершілігі жоғары қызметкерлер”. 

Басқарма жұмысының табысты болуының сыры 
қызметкерлерінде жатыр. Мұнда біліктілігі жоғары, 
еңбекқор, тәртіпті және өздеріне жүктелген міндет-
терді сапалы атқаратын мамандар жұмыс істейді.
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КОПИТЬ
НА РАДОСТЬ

ҚУАНЫШҚА 
ЖИНАУ

Каждый из нас о чем-то мечтает: кто-то о 
долгожданном путешествии, кто-то о новой бытовой 
технике, смартфоне или ноутбуке, кто-то о новом 
автомобиле или квартире. В мечту необходимо 
верить, но важно не забывать о том, что нужно и 
действовать, чтобы она исполнилась. Особенно, 
если для достижения заветной цели необходимы 
деньги.

Казахстанцы, чтобы быстрее получить желаемое, 
предпочитают брать кредиты. Однако этот 
финансовый инструмент следует использовать 
осторожно, ведь в долг берешь чужие, а возвращать 
приходится свои, еще и с процентами, не допуская 
при этом просрочек по платежам.  

Есть и альтернатива, которой пользуются 
реже, хотя это может помочь со средствами на 
реализацию мечты. Это ответственное отношение 
к деньгам. Мало просто научиться зарабатывать 
деньги, нужно и уметь правильно их распределять 
и копить. Обычная история, когда при возросшем 
доходе моментально возрастают и траты, и в конце 
месяца денег остается меньше, чем было раньше. 
Как же изменить ситуацию?

Адам арманшыл келеді ғой. Біреу саяхат жасауды, 
басқа біреу тұрмыстық техника, смартфон немесе 
ноутбук сатып алуды, тағы біреу жаңа көлік немесе 
пәтер алуды армандайды. Әрине арманға сену 
керек, бірақ оған жету үшін әрекет ету керектігін, 
сәйкесінше оған ақша керектігін ұмытпаған абзал.    

Қазақстандықтар алға қойған ниеттерін жүзеге 
асыру үшін несие алуға дейін барады. Алайда оны 
өте ұқыпты жұмсау қажет. Өйткені, бұл өз ақшаң 
емес қой. Пайдаланғаның үшін, кешіктірмей өз 
уақтысында қайтаруға тура келеді. Әйтпесе өсімпұл 
төлейсің.

Ақша табудың балама жолы да бар. Бірақ ол 
сирек пайдаланылады. Дегенмен, ол арманға 
жетуде қаражат табуға көмектесуі ықтимал. Бұл 
- ақшаға жауапкершілікпен қарау. Ақша табу аз. 
Ең бастысы оны үнемдеп, есеппен жұмсай білу. 
Ондағы мақсат – болашаққа қор жинау. Әдетте 
табыс көбейген сайын, шығын да көбейе түседі. 
Сөйтіп айдың аяғына қарай ақша да таусыла 
бастайды. Бұл жағдайда не істеуге болады?
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САМОДИСЦИПЛИНА

ӨЗІНДІК ТӘРТІП

Прежде всего необходимо начать вести учёт доходов 
и расходов за месяц. А затем проанализировать, 
сколько денег было заработано и на какие нужды 
ушли. Возможно, средства потрачены зря и этих 
расходов можно было избежать. Кроме того, 
анализ расходов позволит понять, сколько денег 
необходимо иметь для жизни, а сколько можно 
откладывать в “копилку”.

Следующим шагом необходимо разделить 
ежемесячный доход на группы: на постоянные 
обязательные расходы (коммунальные услуги, 
продукты питания, лекарства,оплата обучения и 
т.д.), вероятные расходы (одежда, игрушки, посуда 
и т.д.), временные необязательные расходы (кино, 
театр, встречи с друзьями и т.д.) и “копилка”. 
Вместе с тем, можно, например, покупать товары 
по акциям, экономить электроэнергию и воду.

САМОКОНТРОЛЬ

ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУ

Следующая задача – это уложиться в 
выделенную сумму денег в течение месяца. При 
этом не рекомендуется средства или их часть, 
предназначенные на одни расходы, использовать 
для других целей. А если к концу месяца по одной 
из групп остались неизрасходованные средства, 
их лучше переложить в “копилку”. Отметим, что 
средства из “копилки” можно будет использовать 
также как финансовую подушку безопасности для 
покрытия обязательных непредвиденных расходов 
в будущем, если таковые вдруг возникнут. 

С увеличением средств в “копилке”, как правило, 
возрастает и соблазн потратить их. Для того, чтобы 
избежать этого, рекомендуется исключить контакт с 
этими деньгами, как визуальный, так и физический. 

Например, открыть текущий или депозитный счет в 
банке. По возможности лучше средства со счета не 
трогать, так как жизнь складывается по-разному, и 
не всегда бывает возможность и желание доложить 
деньги обратно.

ПЕНСИОННАЯ КОПИЛКА

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҒЫ

В случаях, когда денег с основной работы не 
хватает, всегда можно найти дополнительную 
подработку, но такой возможности после выхода 
на заслуженный отдых уже не будет, как и 
основного источника дохода. Поэтому необходимо 
уже с начала трудовой деятельности задуматься о 
“копилке” на пенсии.

Для того, чтобы мотивировать самого себя делать 
регулярные взносы и отказываться от соблазна 
трудоустраиваться на неофициальную работу 
с зарплатой в конвертах, нужно поставить себе 
цель. Во-первых, необходимо ответить на вопрос, 
чем хочется заниматься на пенсии, какой образ 
жизни вести. Во-вторых, запланировать желаемый 
размер будущей пенсии – установить максимально 
желаемый доход. И стремиться к мечте!

Главное условие накопления пенсии – 
официальная заработная плата. Во всем остальном, 
в том числе в отслеживании состояния пенсионных 
накоплений и планировании пенсии, казахстанцам 
помогает ЕНПФ. Отметим, что в последние годы 
взаимодействие с Фондом стало намного удобнее.

Подробнее читайте в материале
“С пенсией по жизни”на стр. 26

Напомним, что согласно действующему 
законодательству досрочно воспользоваться 
накоплениями до наступления юридического права 
(достижение общеустановленного пенсионного 
возраста, установление 1 и 2 группы инвалидности 
бессрочно, оформление выезда на ПМЖ за пределы РК) 
нельзя. А значит, накопления защищены, в том числе 
и от соблазна потратить их на нецелевые нужды.

Ең алдымен ай сайынғы табыстар мен шығындар-
дың есебін жүргізіп, оларға талдау жасап отыру 
қажет. Сонда кейбір шығындарға ақша жұмсаудың 
керегі жоқтығына көз жеткізуге болады. Оның 
үстіне ақшаны есеппен жұмсау күнделікті тыныс-
тіршілікке қанша ақша жұмсауға және қанша 
ақшаны болашаққа жинауға болатындығын 
түсінуге көмектеседі. 

Содан кейін айлық шығынды мынадай топтарға 
бөлу қажет: ай сайынғы тұрақты шығындар 
(коммуналдық төлемдер, азық-түлік, дәрі-дәрмек, 
оқу ақысы және т. б.), ықтимал шығындар (киім-
кешек, ойыншықтар, ыдыс-аяқ және т. б.), уақытша 
міндетті емес шығындар (кино, театр, достармен 
кездесу және т.б.), және болашаққа жинау. Ашаны 
үнемдеу үшін тауарларды акциямен сатып алуға, 
электр қуаты мен суды үнемдеп жұмсауға болады.

Келесі міндет – шығындарды белгіленген сомадан 
асырмау. Бұл ретте бір шығынға арналған ақшаны 
басқа шығынға жұмсауға болмайды. Ал егер 
айдың аяғына қарай жоғарыда аталған топтар 
бойынша қандай да бір қаражат жұмсалмай 
қалса, оны болашаққа арналған қор ретінде 
сақтап қойған абзал. Айта кетелік, болашаққа 
деп жинаған ақшаны болашақта күтілмеген 
шығындарды өтеу үшін қолдануға болады. 

Әрине болашаққа деп жинаған ақша көбейген 
сайын, оны жұмсағың келіп тұратыны жасырын 
емес. Ендеше, жұмсап қоймау үшін оларды көзден 
таса ұстау керек. Мысалы, сол ақшаға банктен 
ағымдағы немесе депозиттік шот ашуға болады. 
Шоттағы ақшаға тимеген абзал. Өйткені өмірде 

әр түрлі жағдайлар болуы мүмкін. “Уақытша ғана 
аламын” деп, шоттан алған ақшаны қайта салуға 
мүмкіндік болмай қалуы мүмкін.

Жас кезіңде негізгі жұмыстан алатын ақша жетпей 
жатса, қосымша жұмыс істеп табуға мүмкіндік 
бар. Ал құрметті демалысқа шыққан соң ондай 
мүмкіндік болмайды. Сондықтан болашақта алатын 
зейнетақы туралы еңбек жолын бастай салысымен 
ойлау қажет.    

Жалақыны конвертпен емес, ресми түрде алуға 
болатын жоғары табысты жұмысқа орналасып, 
зейнетақы жарналарын тұрақты түрде төлеуге өзіңді 
ынталандыру үшін, әрбір адам өз алдына мақсат 
қоя білуі тиіс. Біріншіден,  зейнет жасында немен 
айналысамын, қандай өмір салтын ұстанамын деген 
сұраққа жауап беру керек. Екіншіден, болашақта 
алғың келетін зейнетақының мөлшерін жоспарлап 
алған жөн. Сөйтіп, соған ұмтылу қажет! 

Зейнетақы жинақтарын қалыптастырудағы басты 
шарт – ресми жалақының болуы. Қалғандары 
бойынша, оның ішінде зейнетақы жинақтарының 
жай-күйін қадағалау және зейнетақыны 
жоспарлауға Зенетақы қоры көмектеседі. Айта 
кетелік, соңғы жылдары Қормен байланыс жасау 
жоғары деңгейге көтерілді.

Толығырақ 26-шы бетін “Зейнетақым мол болсын 
десеңіз” материалынан оқып білуге болады.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес зейнетақы 
төлемдері зейнеткерлік жасқа толған азаматтарға, 
мүгедектiгi мерзiмсiз болып белгiленген бiрiншi 
және екiншi топтардағы мүгедектерге және шетелге 
тұрақты тұруға кеткен, кету фактiсiн растайтын 
құжаттар ұсынған азаматтарға ғана беріледі. Басқа 
жағдайлар бойынша беру қарастырылмаған. 
Демек, зейнетақы жинақтары сенімді қорғалған.

Елнур Шалкибаев
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ЗЕЙНЕТАҚЫМ
МОЛ БОЛСЫН 
ДЕСЕҢІЗ

С ПЕНСИЕЙ
ПО ЖИЗНИ

Как театр начинается с вешалки, так и пенсия 
начинается с начала трудовой деятельности. 
В скором времени в пенсионной системе 
Республики Казахстан будет преобладать 
накопительный элемент, а значит, пенсия 
все больше будет зависеть от пенсионных 
накоплений.

Исследования, проведенные ЕНПФ в конце 
прошлого года, показали, что большинство 
молодых людей (18-29 лет) не задумываются 
о пенсии, считают, что еще рано, и пока не 
надо. Однако, чтобы в будущем пенсия была 
максимальной, задуматься о ней следует даже 
до вступления в трудовые отношения.

В идеальной ситуации, еще будучи студентом, 
человек должен хотя бы иметь представление о 
пенсионном обеспечении в РК и деятельности 
ЕНПФ. Всю достоверную и актуальную 
информацию можно найти на официальном 
сайте Фонда www.enpf.kz. Задать интересующие 
вопросы любой казахстанец может через онлайн-
чат и обратную связь на сайте или на официальных 
страницах ЕНПФ в социальных сетях.

“Ақпаратқа ие болған адам,
әлемге де ие болады”

– Натан Ротшильд

“Кто владеет информацией,
тот владеет миром”

– Натан Ротшильд

Устраиваясь впервые на работу, казахстанцам 
необходимо заключить Договор о пенсионном 
обеспечении за счет обязательных пенсионных 
взносов (ОПВ). Сделать это можно как в 
отделении ЕНПФ, так и онлайн при помощи 
электронной цифровой подписи (ЭЦП) на 
сайте Фонда в разделе “Электронные сервисы”. 
Если же человек устраивается на работу с 
вредными условиями труда, необходимо вместе 
с работодателем заключить договор за счет 
обязательных профессиональных пенсионных 
взносов (ОППВ). При смене места работы 
заключать новый договор нет нужды, достаточно 
предоставить новому работодателю дубликат уже 
имеющегося, который также можно получить в 
отделении или на сайте Фонда.

ОПВ и ОППВ на индивидуальные пенсионные 
счета (ИПС) перечисляет бухгалтерия, но 
вкладчику контролировать поступления 
все же крайне рекомендуется. Напомним, 
что своевременно не перечисленные 
суммы пенсионных взносов взыскиваются 
органами государственных доходов или 
подлежат перечислению в пользу вкладчика 
с начисленной пеней в размере 1,25-кратной 
ставки рефинансирования, установленной 

Театр киімілгіштен басталатыны секілді, 
зейнетақы да еңбек жолының алғашқы 
айынан бастау алады. Жақын болашақта 
еліміздің зейнетақы жүйесінде жинақтаушы 
бөлік басымдыққа ие болады. Яғни, 
зейнетақы мөлшері зейнетақы жинақтарына 
байланысты бола бастайды.   

Өткен жылдың соңында БЖЗҚ-ның жүргізген 
зерттеуі көп жәйтті аңғартты. Сөйтсе, 
жастардың көпшілігі (18-29 жас) зейнетақы 
туралы ойламайды екен. “Әзірше керек емес, 
әлі ерте ғой” деп санайды. Алайда, болашақ 
зейнетақы қомақты болсын десеңіз, ол туралы 
тіпті еңбек жолын бастамай тұрып ойлау қажет.

Адам студент кезінен-ақ ҚР зейнетақы 
жүйесі, БЖЗҚ қызметі туралы білуі тиіс. 
Бұл туралы шынайы да маңызды ақпаратты 
Қордың www.enpf.kz ресми сайтынан табуға 
болады. Кез келген қазақстандық азамат өзін 
қызықтырған сұрақтарды сайттағы онлайн-
чат, кері байланыс нысаны немесе БЖЗҚ-
ның әлеуметтік желідегі ресми парақшалары 
арқылы қоя алады.

Жұмысқа тұңғыш рет орналасып жатқан 
қазақстандық азамат міндетті зейнетақы 
жарналары есебінен (МЗЖ) зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы шарт жасасуға міндетті. 
Мұны БЖЗҚ бөлімшесінде немесе электрондық 
цифрлық қолтаңбаның (ЭЦҚ) көмегімен Қордың 
“Электрондық қызмет көрсету” бөлімінде жасауға 
болады. Егер адам еңбек жағдайлары зиянды 
болып есептелетін жұмысқа орналасатын болса, 
Қор бөлімшесінде міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары есебінен (МКЗЖ) шарт жасасуы 
тиіс. Жұмысты ауыстырған жағдайда жаңа шарт 
жасасудың қажеті жоқ. Жаңа жұмыс берушіге 
шарттың көшірме нұсқасын берсе болғаны. Ал 
оны Қор сайтынан немесе бөлімшесінен алуға 
болады.    

МЗЖ және МКЗЖ-ны жеке зейнетақы шотына 
(ЖЗШ) бухгалтерия аударады. Бірақ салымшы 
өз шотына жарналардың түсуін қадағалап 
отырғаны жөн. Уақтылы ұстап қалмаған және 
аудармаған зейнетақы жарналарының сомаларын 
мемлекеттік кіріс органдары өндіріп алады немесе 
жұмыс беруші оларды уәкілетті орган белгілеген 
қайта қаржыландырудың 1,25 еселенген ресми 
мөлшерлемесі мөлшерінде мерзімі өткен әрбір 
күн үшін (Мемлекеттік корпорацияға төлеу 
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уполномоченным органом на каждый 
день просрочки, включая день оплаты в 
Государственную корпорацию.

Отслеживать состояние пенсионных накоплений 
следует в течение всей трудовой деятельности. 
Получить выписку с ИПС можно несколькими 
способами: при личном обращении в офис Фонда, 
посредством электронной и традиционной почты, 
онлайн через сайт или мобильное приложение 
ENPF.

При наступлении юридического права на 
пенсионные выплаты из ЕНПФ необходимо 
подать заявление о назначении выплат при 
личном обращении, через поверенного или 
посредством почтовой связи. При этом, при 
достижении общеустановленного пенсионного 
возраста или установления бессрочной 
инвалидности 1 и 2 групп заявление также можно 
подать онлайн при помощи ЭЦП на сайте Фонда 
в разделе “Электронные сервисы”.

При необходимости онлайн можно также внести 
изменения в реквизиты или изменить способ 
информирования на Интернет. Напомним, 
что вкладчик (получатель) обязан в порядке, 
установленном Правительством РК, сообщать 
в ЕНПФ обо всех изменениях, влияющих на 
выполнение обязательств Фонда, в течение десяти 
календарных дней с даты таких изменений.

Елнур Шалкибаев

БЖЗҚ салымшыға (алушыға) оның жинақтаушы 
зейнетақы жүйесінде болған бүкіл мерзімі ішінде 

онлайн тәртібінде қызмет көрсетуге дайын 

ЕНПФ готов сопровождать вкладчика 
(получателя) в режиме онлайн все время его 

пребывания в накопительной пенсионной системе 

күнін қоса алғанда) есепке жазылған өсімпұлмен 
бірге жұмыскерлердің пайдасына аударуы тиіс.

Зейнетақы жинақтарының жай-күйін бүкіл 
еңбек жолы барысында қадағалап  отырған абзал. 
Шоттан үзінді-көшірме алудың бірнеше тәсілі 
бар. Олар: Қор бөлімшесіне келіп алу, сондай-
ақ пошта байланысы, электрондық пошта және 
интернет байланысы арқылы алу. Соңғысын 
таңдаған жағдайда, ақпаратты Қор сайты немесе 
“ENPF” ұялы қосымшасы арқылы алуға болады. 

БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алу құқығы 
туындаған шақта, яғни зейнеткерлік жасқа 
толғанда немесе 1-ші және 2-ші топтардағы 
мүгедектік мерзімсіз болып белгіленгенде 
салымшы зейнетақы тағайындау туралы өтінішті 
Қорға өзі келіп, сондай-ақ сенім білдірілген 
тұлға немесе пошта байланысы арқылы бере 
алады. Оны ЭЦҚ көмегімен Қор сайтының 
“Электрондық қызмет көрсету” бөлімінде онлайн 
тәртібінде беруге де болады.    

Сондай-ақ онлайн тәртібінде жеке деректемелерге 
өзгеріс енгізуге немесе ақпарат алу тәсілін 
интернет байланысына ауыстыруға мүмкіндік 
берілген. Еске сала кетелік, салымшылар Қордың 
міндеттемелерін орындауға әсер ететін өзгерістер 
болған жағдайда, күнтізбелік он күн ішінде ҚР 
Үкіметі белгілеген тәртіппен БЖЗҚ-ға осындай 
барлық өзгерістер туралы хабарлауға міндетті.
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Отправляясь в путешествие по 
пенсионным системам мира, мы решили 
взять курс на другую сторону экватора 
и отправиться в другое полушарие – в 
“страну наоборот”. Мы отправляемся в 
Австралию, где декабрь, январь и февраль 
– это летние месяцы, солнце движется не 
с востока на запад, а с запада на восток, 
где водоворот движется против часовой 
стрелки, а глобус и карты “перевернутые”. 

Особенной на самом маленьком материке 
является и пенсионная система, которой 
невозможно не завидовать. Она одна из 
самых  стабильных в мире – привлекатель-
на не только для австралийцев, но и для 
выходцев из других стран. Пенсионная 
система Австралии состоит из двух 
уровней: частной и государственной. Здесь 
и мужчины, и женщины выходят на пенсию 
в 65 лет при средней продожительности 
жизни – 80,7 лет.

РАБОТАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

В Австралии получать государственную пенсию 
могут граждане страны и иммигранты с постоянной 
визой, которые прошли ценз оседлости: прожили 
на территории страны не менее десяти лет. Кроме 
того, они должны жить здесь в момент наступления 
пенсионного возраста. При этом ни трудовой стаж, 
ни зарплата значения не имеют. Потому что пенсию 
назначают для того, чтобы обеспечить пожилого 
человека на минимальном уровне. 

На сегодня 70% австралийцев получают 
государственную пенсию в максимальном размере. 
Остальным гражданам пенсию снижают с учётом 
величины их доходов – чем богаче, тем меньше 
пенсия. Максимальная пенсия для одинокого 
пожилого человека около 700 австралийских 
долларов (175 тыс. тенге), для пары – примерно 
500 долларов (125 тыс. тенге) на каждого. 

Для того, чтобы получить государственную пенсию в 
полном объеме необходимо иметь на персональном 
счете в банке не более 50 тыс. австралийских долла-
ров (12,5 млн тенге), площадь земельного участка 
не более 2 га, а общая стоимость всего имущества 
должна быть менее 160 000 долларов (40 млн тенге). 

Если же годовой доход (от ценных бумаг, работы, 
ренты, да мало ли чего еще) зашкаливает за 43 
200 австралийских долларов (10,8 млн тенге), то 
государственной пенсии вам вообще не видать. 
Потому что правительство страны считает, что 
если у человека такой большой доход, то он вполне 
способен прокормить себя сам. 

Поэтому богатые старики, доходы которых 
находятся на верхней грани дозволенного, обычно 
делают все, чтобы удержать их чуть ниже порогового 
уровня и таким образом сохранить право на 
получение хотя бы символической государственной 
пенсии. Почему? Конечно, несколько десятков 
долларов погоду не делает, но получатель даже 
самой минимальной государственной пенсии, 
имеет право на все предусмотренные льготы.

ЛЬГОТЫ
ДОРОЖЕ ПЕНСИИ

В Австралии получателям государственной пенсии 
предусмотрены разные льготы. Это и абсолютно 
бесплатное медицинское обслуживание, льготная 
арендная плата (при условии, что нет собственного 
жилья), скидка на коммунальные услуги, а также 
бесплатный проезд по территории родного штата 
и 50% скидка на проезд по территории страны.
Кроме того, Министерство социального обеспечения 
Австралии предоставляет пенсионерам Pensioner 
Concession Card. С этой картой можно получить скид-
ку на рецептурные лекарства в аптеке – медикаменты 
можно купить всего за несколько долларов. А 
стоимость лекарств в Австралии – вдумайтесь, может 
достигать до 300 долларов (75 тыс. тенге). 

Вот такие льготы. Да... как в известной рекламе: 
“нельзя не соблазниться”. Что и говорить, “жить - 
это хорошо, а жить на льготы - еще лучше!”.

Әлем елдерінің зейнетақы жүйелеріне 
саяхат жасай отырып, біз экватордың 
арғы жағына – оңтүстік жарты шарда 
орналасқан “керісінше елге” бағыт алдық. 
Ол – Австралия. Бұл елде жаз мезгілі 
желтоқсан, қаңтар және ақпан айларына 
тура келеді. Ал глобус пен карталар теріс 
қаратып жасалады. Яғни, оңтүстік полюс 
глобус пен картаның жоғары жағына 
орналасқан.

Әлемдегі ең кішкентай құрлықты алып 
жатқан бұл елдің зейнетақы жүйесіне 
қызықпау мүмкін емес. Австралияның 
зейнетақы жүйесі әлемдегі ең тұрақты 
жүйе. Ол жергілікті халыққа да, шеттен 
келгендерге де өте тиімді. Австралияның 
зейнетақы жүйесі екі деңгейден тұрады - 
мемлекеттік және жеке зейнетақы жүйесі. 
Мұнда әйелдер де ерлер де зейнет жасына 
65 жаста шығады. Елде орташа өмір сүру 
ұзақтығы  - 80,7 жас.

ЖҰМЫС ІСТЕУ МІНДЕТТІ ЕМЕС

Австралияда мемлекеттік зейнетақы жергілікті 
тұрғындарға және осы елде кемінде 10 жыл тұрған, 
тұрақты рұқсатнамасы бар иммигранттар мен 
резиденттерге төленеді. Олар зейнеткерлік жасқа 
толар сәтте Австралия жерінде болулары керек. Бұл 
ретте ешқандай еңбек өтілі немесе зейнет жасына 
дейінгі жалақы мөлшері маңызды емес. Зейнетақы 
– барлық қарттарға лайықты өмір сүрулері үшін 
тағайындалады. 

Бүгінде австралиялықтардың 70%-ымемлекеттік 
зейнетақыны толық көлемде алса, қалғандарына 
зейнетақы алатын табыстарына қарай азайтылып 
беріледі. Яғни, бай болған сайын, зейнетақыазая 
түседі. Жалғыз басты зейнеткердің зейнетақысы 
шамамен 700 Австралия долларына (175 мың теңге) 
тең болса, ерлі-зайыптылар үшін әрқайсысына 
шамамен 500 доллардан беріледі (125 мың теңге).

Мемлекеттік зейнетақыны толық көлемде алу 
үшін зейнеткердің банк шотындағы ақшасы 50 
000 Австралия долларынан (12,5 млн теңге), жеке 
меншігіндегі жер телімінің аумағы 2 гектардан, 
ал бүкіл мүлігінің сомасы 160 000 Австралия 
долларынан аспауы керек (40 млн теңге).

Егер зейнет жасындағы азаматтың жылдық табысы 
(құнды қағаздар, жалдық сома, жұмыс және тағы 
басқа да табыстар) 43 200 Австралия долларынан 
(10,8 млн теңге) асатын болса,зейнетақы 
мүлдем төленбейді. Неге? Австралия Үкіметі 
“жоғары мөлшерде табыс алатын адамдар өзін-өзі 
қамтамасыз ете алады” деп санайды. 

Сондықтан дәулетті қарттар табыстарын белгілі 
бір межеден асырмауға, одан сәл де болса төмен 
дәрежеде ұстауға тырысады. Сөйтіп оншақты 
доллар болса да зейнетақы алады. Неге? Әрине, 
бірнеше ондаған доллар қалтаны қампайтпасы 
анық. Бірақ, зейнетақы мөлшері тым аз болса да, 
ол мемлекеттен берілетін барлық жеңілдіктерге 
жол ашады. 

ЖЕҢІЛДІКТЕР ЗЕЙНЕТАҚЫДАН 
ҚЫМБАТ

Австралияда зейнеткерлерге әр түрлі жеңілдіктер 
қарастырылған. Атап айтар болсақ, олар - 
толығымен тегін медициналық қызмет, жеке 
баспана жоқ болса тұрғын үй жалдауға берілетін 
қосымша қаржы, коммуналдық төлемдерге 
берілетін жеңілдіктер, ел аумағында қоғамдық 
көліктердің билетіне 50% жеңілдік және 
тұрғылықты штат аумағында қоғамдық көлікте 
тегін жүру мүмкіндігі. Одан басқа, Әлеуметтік 
қамсыздандыру министрлігі “Pensioner Conces-
sion Card” ұсынады. Осы картаның көмегімен дәрі-
дәрмектерді бар-жоғы 4-6 долларға сатып алуға 
болады. Ал Австралияда дәрі-дәрмектердің бағасы 
300 долларға дейін (75 мың теңге) барады.

Иә, таңданбасқа амал жоқ. Зейнеткерлердің не 
үшін жеңілдік алуға талпынатындығын осыдан-ақ 
байқауға болады.
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Жаппарберген Айбота

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ

Все работающие австралийцы и их работодатели 
в обязательном порядке переводят в частные 
накопительные пенсионные фонды по 9% от 
зарплаты, в общем, получается 18%. Отметим, 
что фонды начали создаваться с 1992 года, и на 
сегодняшний день их огромное количество, и 
различаются они размером вступительного взноса 
и процентами, которые взимаются с отчислений 
за обслуживание. При этом их деятельность 
жестко контролируется государством. 

Пенсионный фонд работник вправе выбрать сам, 
а также сменить его в любой момент. Последнее 
сделать довольно просто – нужно всего лишь 
позвонить в новый выбранный пенсионный фонд 
или заполнить специальную форму на его сайте.

Право на получение накопленных денег возникает 
в 60 лет. В этом возрасте австралиец может получить 
на руки всю накопившуюся на его пенсионном 
счету сумму. Но только 140 тысяч долларов (35 

САМ СЕБЕ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Еще один способ увеличить пенсию на самом 
маленьком континенте – это создать собственный 
пенсионный фонд. Звучит круто, не так ли?! 
Такое возможно только в Австралии. Обычно 
этим способом пользуются те, у кого есть свой 
бизнес, и кто достаточно хорошо разбирается в 
механизмах инвестиций, хотя право на такой фонд 
имеет каждый гражданин или резидент Австралии. 
Основная причина создания собственного 
пенсионного фонда – льготы по налогу на прибыль 
предприятия – 15% вместо 30%.

Для того, чтобы открыть собственный пенсионный 
фонд, необходимо найти от двух до четырех 
членов (физические лица моложе 75 лет или 
юридические лица), заключить акт учреждения 
траста (Trust Deed) у нотариуса, открыть счет в 
банке, зарегистрировать фонд в Australian Business 
Register и в Australian Taxation Office. За работой 
частных фондов также строго следит государство. 
Раз в год владельцы должны представить отчет 
о работе фонда в Australian Taxation Office и 
нанять аудитора, который будет контролировать 
инвестиционную деятельность.

ПЛАНЫ НА ПЕНСИЮ

В заключении хотелось бы рассказать о планируемых 
изменениях в пенсионном обеспечении самого 
маленького материка. Правительство Австралии 
планирует постепенно повышать пенсионный 
возраст. Дело в том, что ожидается, что уже к 2030 
году 25% населения страны подойдет к границе пен-
сионного возраста и переступит за неё. Для начала 
пенсионный возраст планируется увеличить к 2023 
году с 65 до 67, а затем к 2025 году повысить до 70 лет.

млн тенге) не будут облагаться налогом, все, 
что будет получено сверх этой суммы, подлежит 
налогообложению. Поэтому большинство 
австралийцев стараются не забирать всю сумму 
накоплений, а только необлагаемую налогом часть, 
отправляя остальные накопления на формирование 
своей прибавки к пенсии.

ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ

Барлық жұмыс істеуші австралиялықтар мен 
жұмыс берушілер ай сайын жеке зейнетақы 
қорына жалақының 9 пайызын міндетті зейнетақы 
жарнасы ретінде аударып тұруға міндетті. Сонда 
барлығы 18 пайыз болады. Жеке қорлар 1992 
жылдан бастап құрыла бастаған. Қазір олардың 
саны өте көп. Олар қабылдау жарнасы және 
қызмет көрсеткені үшін алатын сыйақыларының 
мөлшеріне қарай ерекшеленеді. Австралияда жеке 
қорлардың жұмысы мемлекет тарапынан қатаң 
бақылауға алынған.

Жұмыскер жеке зейнетақы қорын таңдауға 
құқылы. Сондай-ақ  оны кез-келген сәтте 
ауыстыруға болады. Бұл үшін жаңа қорға телефон 
шалып немесе оның сайтына кіріп, арнайы 
нысанды толтырса болғаны. 

Жеке зейнетақы қорындағы қаражатты 
салымшылар 60 жасқа толған соң ала алады. 
Бұл ақшаны бірден алуға немесе бөліп алуға 

болады. Бұл ретте алғашқы 140 000 долларға 
(35 млн теңге) салық салынбайды. Қалған 
сомаларға салық салынады. Сондықтан 
австралиялықтардың көпшілігі жинақтарының 
салық салынбайтын бөлігін ғана алуға тырысады. 
Ал қалған ақшаны зейнеткерлік жасқа жеткенде 
алады.

ӨЗІНЕ-ӨЗІ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ

Зейнетақыны көбейтудің тағы бір бірегей жолы 
– өзіңнің жеке зейнетақы қорыңды құру. Оны 
кез келген азамат немесе резидент аша алады. 
Дегенмен мұндай қорды әдетте инвестиция 
саласын жақсы білетін жеке кәсіпкерлер ашады. 
Бұл әлемде баламасы жоқ бірегей зейнетақы 
жүйесі және ол Австралияда ғана ойдағыдай 
жұмыс істеп жатыр. Мұндай қорлар үшін 
кәсіпорынның табысына салынатын салыққа 
жеңілдік берілген, яғни 30 пайыздың орнына 15 
пайыз төленеді.  

Сонымен, өзіңнің жеке зейнетақы қорыңды ашу 
үшін қордың құрамында кемінде екі адамнан төрт 
адамға дейін болуы керек (75 жасқа толмаған 
жеке тұлға немесе заңды тұлға). Сонымен қатар 
нотариуста сенім қорын құру туралы актіге қол 
қойылады (Trust Deed). Банкте шот ашылады 
және Қорды Australian Business Registerжәне 
Australian Taxation Office мекемелерінде тіркеу 
қажет.Мемлекет бұл қорларды қатаң бақылауға 
алған. Қор иегерлері жылына бір рет есеп беріп 
отырады және инвестициялық қызметті бақылап 
отыру үшін аудитор жалдайды.

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖОСПАРЫ

Әңгіме соңында Австралияның зейнетақы 
жүйесіне енгізілетін алдағы өзгерістер туралы да 
айтып өтуді жөн көрдік. Ел үкіметі зейнеткерлікке 
шығу жасын ұлғайтуды жоспарлап отыр. Неге 
десеңіз, 2030 жылға қарай Австралия халқының 
25 пайызының жасы 65 жастан жоғары болады 
деген болжам бар. Соған сәйкес 2023 жылға қарай 
елде зейнеткерлік жас 67 жасқа, ал 2025 жылға 
қарай 70 жасқа дейін ұзартылады.
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В этом году накопительной 
пенсионной системе Казахстана 
исполнилось 20 лет! Напомним, что 
Закон РК “О пенсионном обеспечении 
в Республике Казахстан”, принятый 
в июне 1997, вступил в силу 1 
января 1998 года. Редакция журнала 
“PRO ЕНПФ” решила отметить 
юбилей, сделав экскурс в историю 
становления и развития новой для 
независимого Казахстана пенсионной 
системы.

Историю развития казахстанской пен-
сионной системы можно четко разделить 
на два этапа: до и после реформы. Первый, 
“дореформенный”, этап продлился 7 лет с 
момента обретения страной независимости. 
В этот период в Казахстане действовала 
солидарная пенсионная система, 
доставшаяся в наследство от Советского 
Союза. Главный принцип такой системы 
(как можно догадаться из названия) — 
солидарность поколений, когда работающее 
население обеспечивает пенсионеров.
 
Однако после развала Союза произошло 
ухудшение показателей солидарной модели 
пенсионной системы из-за экономического 
положения нового государства. Тогда в 
стране был дефицит продуктов первой 
необходимости, большинство предприятий 
и производств закрывалось, людям меся-
цами не выплачивались заработные платы, 
увеличивалось число безработных. В 1992 
году страну сотрясала гиперинфляция, 
которая, по данным Агентства Республики 
Казахстан по статистике, составляла 
2960,8%. Обуздать ее получилось только к 
1995 году, когда инфляция составила 60,3%. 
Кроме того, в большинстве республик 
бывшего СССР, в том числе и в Казахстане, 
наблюдалось сокращение рождаемости, 
при увеличении числа пенсионеров.
 
Следовательно, пенсионная система стала 
не способной обеспечить минимальные 
потребности большинства пенсионеров, и, 
как следствие, стала обременительной для 
экономики, так как нагрузка легла на бюд-
жет государства, т.е. опять же на работающее 
население. Это вызвало необходимость 
преобразования действующей системы 
пенсионного обеспечения.

Биыл Қазақстан Республикасының 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 

20 жыл толды. 1997 жылы маусым 
айында қабылданған “Қазақстан 

Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы” ҚР Заңы 

қабылданып, 1998 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап күшіне енді. “PRO ЕНПФ” 

журналының редакциясы осы мерейтойды 
атап өту үшін тәуелсіз Қазақстанның 
жаңа зейнетақы жүйесінің қалыптасу 

тарихына саяхат жасауды ұйғарды.      

Реформаға дейінгі кезең

Дореформенный период

Қазақстанның зейнетақы жүйесінің даму 
тарихын екі кезеңге бөліп қарауға  болады. 
Олар: реформаға дейінгі және реформадан 
кейінгі кезең. Алғашқы, реформаға дейінгі 
кезең тәуелсіздік алған жылдан бастап 7 
жылға созылды.  Бұл уақытта Қазақстанда 
сонау Кеңес заманында қалыптасқан ортақ 
зейнетақы жүйесі жұмыс істеді. Бұл жүйе 
ұрпақтар ынтымақтастығына негізделді. 
Яғни, зейнетақы сондай-ақ жұмыс 
істеуші азаматтардың төлейтін салығынан 
қалыптасты.

Алайда Кеңес одағы ыдыраған соң жаңа 
мемлекеттегі экономикалық дағдарыстың 
себебінен ортақ зейнетақы жүйесі 
тоқырауға ұшырады. Сол жылдары елде 
аса қажетті тұтынушылық өнімдер тапшы 
бола бастады. Кәсіпорындардың көпшілігі 
жабылды. Жұмысшылар айлап жалақы 
алмады. Жұмыссыздар саны көбейді. 
Инфляция гиперинфляцияға айналды. 
Қазақстан Республикасының статистика 
жөніндегі комитетінің деректері бойынша 
1992 жылы елде инфляция деңгейі 2960,8 
пайызға жетті. Ол тек 1995 жылға қарай 
ауыздықталды. Бұл жылы инфляция деңгейі 
60,3 пайызды құрады. Одан басқа, КСРО-
ның көптеген республикаларында, олардың 
ішінде Қазақстанда да бала туу көрсеткіші 
төмендеп, зейнеткерлер саны артты.        

Сәйкесінше, зейнетақы жүйесі 
зейнеткерлердің ең төменгі тұтыну 
қажеттіліктерін қамтамасыз ете алмады. 
Бұл ел экономикасына ауыр тиді және бүкіл 
ауыртпалық мемлекеттік бюджетке түсті. 
Орын алған қиын жағдайға байланысты  
қолданыстағы зейнетақы жүйесін 
реформалау қажет болды.
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Нарықтың қалыптасуы

Становление рынка

Зейнетақы реформасын әзірлеушілер Григорий Марченко мен Дәулет Сембаев

Разработчики пенсионной реформы Григорий Марченко и Даулет Сембаев

Реформа была задумана и реализована, 
чтобы снять бюджетную нагрузку и 
создать справедливую пенсионную 
систему. Главный принцип новой системы 
пенсионного обеспечения заключается в 
ответственности граждан за дальнейшую 
судьбу будущей пенсии: “сколько заработал, 
накопил — столько и будешь получать”.
 
Иными словами, с 1 января 1998 года 
казахстанцы отчисляют 10% доходов в 
виде обязательных пенсионных взносов 
на индивидуальные пенсионные счета 
(ИПС), а также имеют право производить 
и добровольные пенсионные отчисления. 
Отметим, что с 1 января 2003 года 
добросовестные работодатели начали 
делать добровольные профессиональные 

Спустя три месяца после принятия 
важнейшего для пенсионной системы 
закона, в сентябре 1997 года вышло 
постановление Правительства РК “О 
создании закрытого акционерного общества 
“Государственный накопительный пен-
сионный фонд” (ГНПФ), а в декабре 
этого же года выдано свидетельство о 
регистрации фонда. Так ГНПФ стал пер-
вым игроком на рынке пенсионных услуг. 
Фонд выполнял особую стратегическую 
роль: стимулировал развитие накопитель-
ной пенсионной системы, вовлекая в нее и 
повышая доверие к ней.

С 1998 по 2002 годы происходит 
формирование накопительной пенсионной 
системы и инфраструктуры пенсионного 
рынка, начинают появляться частные 
накопительные пенсионные фонды. В этот 
же период ГНПФ выступает как “фонд по 
умолчанию” — обязательные пенсионные 
взносы перечисляются работодателем в 
ГНПФ автоматически, если работник не 

ГНПФ-қа алғашқы жарна 1998 жылы 19 қаңтарда келіп түсті

Первый пенсионный взнос поступил в ГНПФ 19 января 1998 года

Принятые в марте “Концепция 
реформирования системы пенсионного 
обеспечения в Республике Казахстан” и 
в июне 1997 года Закон “О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан” 
заложили основы реформирования 
системы пенсионного обеспечения.
 
Отметим, что Республика Казахстан первой 
среди стран СНГ решила отказаться 
от солидарной системы пенсионного 
обеспечения и перешла на смешанную 
пенсионную систему, основой которой 
должна стать  накопительная. При 
реформировании пенсионной системы РК 
за основу взята Чилийская модель (см. 
выпуск “PRO ЕНПФ” № 3(6)2017 на стр. 34).

Өзгерістер кезеңі

Период перемен

пенсионные взносы в пользу работников 
специальных профессий, таких как шах-
теры, нефтяники и т.д. Однако позже в 
Правительстве РК серьезно задумались 
над тем, чтобы сделать их обязательными. 
Так, с 1 января 2014 года работодатели 
начали отчислять уже обязательные 
профессиональные пенсионные взносы 
за работников, занятых на вредных 
производствах.

1997 жылы наурызда қабылданған 
“Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру жүйесін реформалау 
Тұжырымдамасы” және маусым айында 
қабылданған “Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы” ҚР 
Заңы зейнетақы жүйесін реформалаудың 
негізі болды.  

Қазақстан Республикасы ТМД елдерінің 
ішінде алғашқы болып зейнетақымен 
қамсыздандырудың ортақ жүйесінен бас 
тартып, аралас жүйесіне ауысты. Ол кейін 
жинақтаушы жүйеге айналуы тиіс болды. 
Отандық жүйені реформалау барысында 
Чилидің моделі негізге алынды. (“PRO ЕНПФ” 
2017(6)№3 шығарылымын қараңыз, 34 бет).

Реформа мемлекеттік бюджетке түсетін 
жүктемені жою және әділетті зейнетақы 
жүйесін құру мақсатында қолға алынды. 
Зейнетақымен қамсыздандырудың жаңа 
жүйесінің басты қағидасы – әрбір азаматтың 
болашақ зейнетақысының тағдырына өзі 
жауапты екендігі. Яғни, “қанша ақша 
жинасаң, сонша ақша аласың”.

Осылайша, 1998 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап қазақстандықтар жалақыларының 
10%-ын міндетті зейнетақы жарналары 
ретінде зейнетақы қорына аудара бастады. 
Олар сондай-ақ ерікті зейнетақы жарналарын 
аударуға құқылы болды. Ал 2003 жылғы 1 
қаңтардан бастап кейбір жұмыс берушілер 
арнайы мамандық иелерінің пайдасына 
(кеншілер, мұнайшылар және т.б) ерікті 

кәсіптік зейнетақы жарналарын аудара 
бастады. Алайда кейін оны міндетті жарналарға 
айналдыру көзделді.  Сөйтіп, 2014 жылдың 
1 қаңтарынан бастап жұмыс берушілер өз 
қаражаты есебінен еңбек жағдайлары зиянды 
жұмыстармен айналысатын жұмыскерлерінің 
пайдасына айлық табыстың 5%-ын міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналары ретінде аудара 
бастады.

Зейнетақы жүйесі үшін аса маңызды заң 
қабылданған соң, үш айдан кейін - 1997 
жылдың қыркүйек айында “Мемлекеттік 
жинақтаушы зейнетақы қоры” жабық 
акционерлік қоғамын құру туралы” (бұдан 
әрі - ГНПФ) ҚР Үкіметінің қаулысы 
шықты. Ал сол жылы желтоқсан айында 
қорды тіркеу туралы куәлік берілді. ГНПФ 
зейнетақы қызметі нарығындағы алғашқы 
ұйым болды. Қор стратегиялық рөл атқарды: 
жинақтаушы зейнетақы жүйесінің 
дамуына ықпал етті. Азаматтардың осы 
жүйеге деген сенімін арттыра отырып, 
оларды оған қатысуға ынталандырды.

1998 – 2002 жылдар аралығында 
елімізде жинақтаушы зейнетақы 
жүйесі мен зейнетақы нарығының 
инфрақұрылымы қалыптасты. Жеке 
жинақтаушы зейнетақы қорлары 
пайда бола бастады. Осы кезеңде егер 
жұмыскер жеке зейнетақы қорымен 
шарт жасаспаған болса, жұмыс беруші 
оның міндетті зейнетақы жарналарын 
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Частные же фонды инвестировали в 
максимально прибыльные (ведь для них 
прежде всего бизнес) и одновременно 
рискованные инструменты. Зачастую 
агрессивная инвестиционная политика 
фондов приводила к убыткам, которые 
несли, в первую очередь, вкладчики, 
недополучая доход на накопления. Так, 
участники пенсионного рынка покупали 
ценные бумаги компаний, часть из которых 
в результате тех потрясений на финансовом 
рынке Казахстана, которые происходили 
в период 2007-2010 годов, допустила 
дефолт. Были также случаи, когда фонды 
заключали заведомо убыточные сделки 
с аффилированными лицами. В итоге 
активы так и повисли проблемным грузом в 
инвестиционном портфеле (см. выпуск “PRO 
ЕНПФ” № 3(6)2017 на стр. 14).

2009 жылы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау 
агенттігінің деректері бойынша ГНПФ-тың “таза” инвестициялық

табысы  79,68 млрд теңгеден асты

Адамдардың мүддесі үшін

В интересах людей

При любом инвестиционном сценарии 
пенсионной системой нашей страны 
предусмотрена государственная гарантия 
сохранности пенсионных взносов с учетом 
уровня инфляции. Но это сегодня. Задачи 
сохранности пенсионных накоплений 
решались в период с 2003 по 2004 
годы. Помимо внедрения госгарантии, 
в это время устанавливаются санкции 
к работодателям за несвоевременно 
удержанные и перечисленные взносы, а к 
фондам – за задержку пенсионных выплат, 
у казахстанцев появляется возможность 
получать пенсию через страховые 
организации. Кроме того, изменяются 
размер и структура ставок вознаграждения 
фондов.

определился с выбором, и не заключил 
договор с другим пенсионным фондом.
 
Накопительные пенсионные фонды 
(НПФ) развивались в условиях жесткой 
конкуренции. И на начальном этапе это 
привело к положительному результату: 
слабые фонды ушли с рынка, другие, 
объединившись и усилив позиции, 
продолжили свою деятельность на 
пенсионном рынке. Затем фонды уже 
не старались вовлекать казахстанцев в 
накопительную пенсионную систему, а ста-
ли переманивать вкладчиков друг у друга. 
Чаще НПФ переманивали вкладчиков 
обещаниями о большом инвестиционном 
доходе, который значительно увеличивал 
бы размер пенсионных накоплений.

Пайда табу жолында

В интересах прибыли

В 1999 году ГНПФ первым среди 
пенсионных фондов получил лицензию на 
самостоятельное управление пенсионными 
активами.

В силу того, что деятельность государст-
венного пенсионного фонда была ориен-
тирована, в первую очередь, на высокую 
надежность сохранности накоплений 
вкладчиков, инвестиционная политика 
ГНПФ предполагала получение 
прибыли при минимальных рисках. 
Несмотря на умеренно-консервативную 
инвестиционную политику, государст-
венный фонд в 2009 году становится 
лидером по показателю чистого инвес-
тиционного дохода, начисленного на счета 
вкладчиков с начала деятельности фонда.

По данным Агентства финансового надзора, чистый инвестиционный доход
ГНПФ в 2009 году превысил 79,68 миллиардов тенге

автоматты түрде ГНПФ-қа аударуға 
тиісті болды. 

Жеке зейнетақы қорлары (ЖЗҚ) қатаң 
бәсекелестік жағдайында дамыды. Алғашқы 
кезеңде бұл оң нәтижесін берді: әлсіз қорлар 
нарықтан шығып қалып жатса, қалғандары 
өзара бірігіп, ұстанымдарын нығайтып, 
өз қызметін әрі қарай жалғастырды. 
Кейін олар қазақстандықтарды 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 
қатысуға ынталандырумен емес, бір-
бірінің салымшыларын өздеріне тартумен 
айналыса бастады. Көбінесе қорлар 
салымшыларды “қомақты инвестициялық 
табыспен қамтамасыз етеміз” деп уәде 
беріп, қызықтырып, өздеріне қаратып 
алып жатты.

1999 жылы ГНПФ зейнетақы қорлары 
арасында алғашқы болып зейнетақы 
активтерін дербес басқаруға лицензия 
алды.   

Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы 
қорының қызметі бірінші кезекте 
салымшылардың зейнетақы жинақтарының 
сенімді сақталуына бағытталды. Сәйкесінше 
қордың инвестициялық саясаты 
аясында тәуекелі ең төмен табыстар алу 
көзделді. Мемлекеттік қор бірқалыпты 
сақтанымпаздық инвестициялық саясатты 
ұстана отырып, 2009 жылы қор қызметі 
басталғаннан бері салымшылардың 
шоттарына есептелген “таза” инвестициялық 
табыс көрсеткіші бойынша қорлар арасында 
көш басына шықты.

Жеке қорлар болса зейнетақы активтерін 
барынша табысты (өйткені бұл олар 
үшін бірінші кезекте бизнес қой) және 
тәуекелі жоғары қаржы құралдарына 
инвестициялады. Қорлардың басқыншы-лық 
инвестициялық саясаты көбінесе шығындар-
ға әкеп соқты. Бұл ретте әрине бірінші кезекте 
салымшылар зардап шекті. Осылайша, 
құнды қағаздарын жеке зейнетақы қорлары 
сатып алған компаниялардың бір бөлігі 
2007-2010 жылдары Қазақстанда орын алған 
қаржы дағдарысы барысында дефолтқа 
жол берді. Тіпті қорлар үлестес тұлғалармен 
көпе-көрінеу залалды мәмілелер жасасқан 
жағдайлар да кездесті. Соның салдарынан 
мұндай қаржы құралдары инвестициялық 
портфельде проблемалық активтерге 
айналды. (“PRO ЕНПФ” 2017(6)№3 
шығарылымын қараңыз, 14 бет).

Кез келген инвестициялық сценарии 
барысында отандық зейнетақы жүйесінде 
инфляция деңгейін ескере отырып 
зейнетақы жинақтарының сақталуына 
мемлекеттік кепілдік қарастырылған. 
Бірақ бұл қазір. Зейнетақы жинақтарының 
сақталу мәселесі 2003-2004 жылдар 
аралығында шешілді. Осыкезеңде кепілдікті 
енгізуден бөлек, жұмыс берушілерге – 
зейнетақы жарналарын уақтылы ұстап 
қалмағаны және аудармағаны үшін, 
ал қорларға – зейнетақы төлемдерін 
кешіктіргені үшін санкциялар белгіленді. 
Салымшылар зейнетақыны сақтандыру 
ұйымдары арқылы алу құқығына ие болды. 
Қорлар алатын сыйақылардың мөлшері 
мен құрылымы өзгерді. 
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Бірыңғай артықшылықтар

Единые плюсы

Создание и объединение пенсионных акти-
вов в ЕНПФ преобразовало рынок, но не 
повлияло на систему пенсионного обеспече-
ния. В Казахстане сохраняется многоуров-
невая система: солидарный компонент, 
обязательная накопительная часть и добро-

БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – ҚР Үкіметі

Учредитель и акционер ЕНПФ – Правительство РК

вольные накопления. Сохранены и основ-
ные параметры накопительной пенсионной 
системы: персонификация счетов, собствен-
ность накоплений и их наследование, а 
также государственная гарантия сохраннос-
ти пенсионных взносов. Пенсия также фор-
мируется из трех составляющих: базовой 
(которую получают все казахстанские 
пенсионеры), солидарной (которую получа-
ют те, у кого есть минимум полугодичный 
трудовой стаж до 1998 года) и накопительной 
(сформированной за счет обязательных и доб-
ровольных пенсионных взносов). К слову, базо-
вая пенсия внедрена в 2005 году, и составляла 
3000 тенге. С 01.07.2018 максимальный 
размер базовой пенсии составит 28 284 тенге.

Создание ЕНПФ позволило сократить 
операционные расходы, связанные 
с учетом и хранением пенсионных 
активов, и административные расходы. 
Соответственно, уровень комиссионных 
вознаграждений сразу был снижен вдвое 
по сравнению с комиссиями, взимаемыми 
частными фондами. Более того, в результате 
проведенной работы по оптимизации 
бизнес-процессов, сокращению неэффек-
тивных расходов, внедрению новых 
электронных услуг и увеличению их 
доли в общем объеме оказанных услуг 
стало возможным дальнейшее снижение 
комиссионного вознаграждения. В 2018 
году оно установлено в следующем размере: 
5,25% от суммы инвестиционного дохода,   
0,015% в месяц от пенсионных активов. 
Также устранен риск совершения заведомо 
убыточных сделок с аффилированными 
лицами. Прекратилась злокачественная 
миграция вкладчиков из одного фонда 
в другой, что способствовало снижению 
общей эффективности системы. Кроме 
того, благодаря единой базе вкладчиков 
(получателей) появилась возможность 

Также для усиления контроля над 
накопительными пенсионными фондами 
в 2006 году создается единый учетный 
центр (через который отныне переводят 
накопления между ними) и устанавливается 
внесудебная ответственность по поддер-
жанию номинальной доходности накоп-
лений вкладчиков. С 1 апреля 2009 года вво-
дится система автоматических переводов 
пенсионных накоплений. Иными словами, 
если у вкладчика было несколько счетов в 
разных фондах, то теперь его накопления 
объединены на одном пенсионном счете.
 
В конце января 2013 года Президент 
РК Нурсултан Назарбаев поручил 
Правительству и Национальному Банку 
разработать предложения по созданию 
Единого накопительного пенсионного 
фонда (ЕНПФ) на базе ГНПФ, передав ему 
счета частных накопительных пенсионных 
фондов. Глава государства отметил, что 
такая консолидация под управлением 
Национального Банка позволит 
эффективнее и безопаснее распределить 
накопления граждан.

Зейнетақы төлеу бойынша мемлекеттік орталық базасында
Бірыңғай есепке алу орталығы құрылды

Единый учетный центр создается на базе
Государственного центра по выплате пенсий

Сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы 
қорларын бақылауды күшейту үшін 2006 
жылы Бірыңғай есепке алу орталығы 
құрылды (жинақтар қорлар арасында  осы 
орталық арқылы аударылатын болды) 
және салымшылардың жинақтарының 
атаулы табыстылығын қолдау бойынша 
соттан тыс жауапкершілік белгіленді. 2009 
жылдың 1 сәуірінен бастап зейнетақы 
жинақтарын автоматты түрде аудару 
жүйесі енгізілді. Яғни, егер салымшының 
әр түрлі қорда бірнеше шоты болса, олар 
енді бір зейнетақы шотына біріктірілді. 

2013 жылы қаңтар айының соңында ҚР 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Үкімет пен 
Ұлттық Банкке ГНПФ базасында Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорын (БЖЗҚ) құру 
бойынша ұсыныстар әзірлеуді тапсырды. 
Бұл ретте БЖЗҚ-ға жеке зейнетақы 
қорларындағы шоттар беріледі. Елбасы 
зейнетақы активтерін Ұлттық Банктің 
басқаруымен бір қорға шоғырландыру 
қазақстандықтардың жинақтарын тиімді 
және қауіпсіз түрде инвестициялауға 
мүмкіндік беретіндігін атап көрсетті.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын 
құру және оған зейнетақы активтерін 
шоғырландыру нарықты өзгертті, бірақ 
зейнетақымен қамсыздандыру жүйесіне кері 
әсер еткен жоқ. Қазақстанда көп деңгейлі 
жүйе қалыптасқан. Олар: ортақ зейнетақы, 

міндетті және міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары, сондай-ақ ерікті жинақтар. 
Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің негізгі 
шамалары: шоттарды дербестендіру, 
жинақтардың меншіктілігі және мұраға 
қалдырылатындығы. Сондай-ақ зейнетақы 
жарналарының сақталуына мемлекеттік 
кепілдік сақталған.Бүгінде зейнетақы 
үш бөліктен тұрады: базалық (ол барлық 
зейнеткерлерге төленеді), ортақ (ол 1998 
жылға дейін кемінде 6 ай еңбек өтілі бар 
зейнеткерлерге төленеді) және жинақтаушы 
(ол міндетті және ерікті зейнетақы 
жарналарынан тұрады) зейнетақы. Базалық 
зейнетақы 2005 жылы енгізілген. Сол жылы 
ол 3000 теңгені құрады. 

БЖЗҚ-ны құру зейнетақы активтерін 
есепке алу және сақтауға байланысты 
операциялық шығындарды және 
әкімшілік шығындарды қысқартуға 
мүмкіндік берді. Сәйкесінше, комиссия-
лық сыйақылардың деңгейі бірден 
екі есеге дейін қысқартылды.Қордың 
бизнес-үдерістерді оңтайландыру, 
тиімсіз шығындарды қысқарту, жаңа 
электрондық қызметтерді ендіру және 
көрсетілген қызметтердің жалпы көлемі 
ішінде олардың үлесін арттыру бойынша 
жұмыстарды жүргізу нәтижесінде оны 
тағы да қысқартуға қол жеткізілді. БЖЗҚ-
ның 2018 жылға арналған комиссиялық 
сыйақысының шамасы: инвестициялық 
табыс сомасының 5,25%, зейнетақы 
активтерінің айына 0,015% көлемінде 
белгіленді. Үлестес тұлғалармен көпе-
көрінеу залалды мәміле жасау тәуекелі 
жойылды.Салымшылардың бір қордан 
екінші қорға көшіп-қонуы тоқтатылды. 
Өйткені бұл, жүйенің жалпы тиімділігіне 
кері әсер етті. Одан басқа, салымшылардың 
(алушылардың) бірыңғай базасының 
арқасында қате ашылған техникалық 
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Бірінші кезекте жинақтар

Первым делом накопления

В последние годы пенсионная 
система активно эволюционирует от 
смешанной накопительно-солидарной 
к преобладающему накопительному 
элементу. Сегодня выплаты состоявшимся 
пенсионерам порядка 80−85% склады-
ваются из государственных пенсий (базовой 
и солидарной). Но ситуация постепенно 
будет меняться. В 2040-х на пенсию начнут 
выходить люди, не имеющие стажа до 
1998 года, и, соответственно, они смогут 
рассчитывать только на накопления и 
базовую пенсию, которая с 1 июля 2018 
года будет также зависеть от стажа участия 
в накопительной пенсионной системе.

сократить количество ошибочных 
технических счетов (см. выпуск “PRO 
ЕНПФ” № 3(6)2017 на стр. 6) и проводить 
точные актуарные расчеты. Все это 
положительно сказалось на пенсионной 
системе страны.

Зейнеткерлік жасты ұлғайту

Взросление пенсионеров

Любая пенсионная реформа и развитие 
любой пенсионной системы неизбежно 
приводит к пересмотру пенсионного 
возраста. Мировая практика показывает, 
что развитые страны идут по пути 
повышения этого возраста и к унификации 
его для мужчин и женщин. 

Казахстан не стал исключением: за историю 
развития казахстанской пенсионки возраст 
постепенно повышался дважды, если 
считать и нынешнее  поэтапное повышение 
пенсионного возраста женщин с 58 лет (в 
2017 году) до 63 лет (в 2027 году). Ранее, с 
1 января 1998 года, поэтапно увеличивался 
пенсионный возраст мужчин и женщин, и 
на 1 июля 2001 года достиг 63 лет (с 61 года) 
у мужчин и 58 лет (с 55 лет) у женщин.  

Унификация пенсионного возраста 
вызвана рядом причин, в том числе 
старением населения, увеличением 
продолжительности жизни, более низкими 
накоплениями у женщин. Сегодня уровень 
пенсионных накоплений у женщин в 
среднем на 25% ниже, чем у мужчин. Это 
связано с тем, что, во-первых, доходы от 
трудовой деятельности женщины в среднем 
ниже, чем у мужчины (на 31%). Во-вторых, 
трудовой стаж женщины меньше из-за 
того, что они выходят на пенсию раньше. 
При этом женщины в среднем живут 
дольше, чем мужчины, соответственно, 
пенсионные накопления после завершения 
трудовой деятельности требуются на более 

продолжительный период по сравнению 
с мужчинами. Поэтому главной задачей 
поэтапного повышения пенсионного 
возраста женщин является предоставление 
возможности увеличения пенсионных 
накоплений.

шоттарды қысқартып  (“PRO ЕНПФ” 2017 
(6) №3 шығарылымын қараңыз, 6 бет), 
дәл актуарлық есептеулерді жүргізуге 
мүмкіндік туды. Мұның барлығы елдің 
зейнетақы жүйесіне оң әсер етті.

Кез келген зейнетақы реформасы және 
кез келген зейнетақы жүйесін дамыту 
зейнеткерлік жасты қайта қарауға әкеп 
соғады. Әлемдік тәжірибелерге сүйенсек, 
дамыған елдер зейнеткерлік жасты әйелдер 
үшін де ерлер үшін де біртіндеп ұлғайту 
қағидасын ұстанады. 

Қазақстан бұл үдерістен сырт қалмады: 
елімізде зейнеткерлік жас екі рет 
ұлғайтылды. Оған қоса әйелдердің 
зейнеткерлік жасы (58 жас) 2018 жылдан 
бастап 2027 жылға дейін 63 жасқа 
жеткенше жыл сайын 6  айға өсіріледі. 
Бұған дейін 1998 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап ерлер (61 жас) мен әйелдердің жасы 
(55 жас) кезең-кезеңмен ұлғайтылып, 2001 
жылдың 1 шілдесіне қарай ерлер үшін 63 
жасты, әйелдер үшін 58 жасты құрады.   

Зейнеткерлік жасты сәйкестендірудің 
өзіндік себептері бар. Олардың ішінде 
тұрғындардың біртіндеп қартаюын, 
өмір сүру ұзақтығының артуын, 
әйелдер жинақтарының аздығын айтуға 
болады. Бүгінде әйелдердің зейнетақы 
жинақтарының деңгейі ерлерге қарағанда 
орташа есеппен 25% төмен. Неге? 
Біріншіден, әйелдердің жалақысы 
ерлерге қарағанда орташа есеппен 31% 
аз. Екіншіден, әйелдер зейнеткерлікке 
ерте шығатындықтан олардың еңбек өтілі 
де аз болады. Бұл ретте әйелдер ерлерге 
қарағанда ұзақ өмір сүреді. Сәйкесінше 
оларға зейнетақы жинақтары еңбек 

қызметін аяқтаған соң  ерлерге қарағанда 
ұзақ уақытқа керек болады. Сондықтан 
әйелдердің зейнеткерлікке шығу жасын 
кезең-кезеңмен ұлғайтудағы басты мақсат 
– оларға зейнетақы жинақтарын көбейтуге 
мүмкіндік беру.

Соңғы жылдары отандық зейнетақы жүйе-
сінде жинақтаушылық бағытқа басымдық 
беріле бастады. Бүгінде зейнеткерлерге 
берілетін зейнетақы төлемдерінің 80-
85 пайызы мемлекеттік (базалық және 
ортақ) зейнетақыдан құралады. Бірақ 
жағдай біртіндеп өзгереді. 2040 жылдары 
зейнеткерлікке 1998 жылға дейін еңбек 
өтілі болмаған азаматтар шыға бастайды. 
Сәйкесінше олар БЖЗҚ-дан төленетін 
төлемдерге және базалық зейнетақыға ғана 
үміт арта алады. Ал базалық зейнетақы 
сондай-ақ 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысу 
өтіліне байланысты есептеледі.

Елнур Шалкибаев
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5. Обязательные пенсионные накопления 
казахстанцев аккумулируются на 
индивидуальных пенсионных счетах в:

a) ЕНПФ и частных накопительных 
пенсионных фондах;
b) ЕНПФ, ГНПФ и частных накопительных 
пенсионных фондах;
c) ЕНПФ;
d) Правильного ответа нет.

6. Кем и как предоставляется информация о 
состоянии пенсионных накоплений граждан 
Республики Казахстан?

a) Из ЕНПФ за 100 тенге в год;
b) Из ЕНПФ и частных накопительных 
пенсионных фондах бесплатно;
c) Из ЕНПФ бесплатно;
d) Из ЕНПФ и Национального банка РК 
бесплатно.

7. Наследуются ли пенсионные накопления 
граждан Республики Казахстан?

a) Наследуются;
b) Не наследуются;
c) Половина наследуется, половина передается в 
государственный бюджет;
d) Наследуются в случае, если сумма 
накоплений не превышает миллиона тенге.

8. Инвестируются ли пенсионные накопления 
граждан Республики Казахстан, если да, то какой 
организацией?

a) Инвестируются ЕНПФ;
b) Инвестируются Национальным банком РК;
c) Инвестируются Государственной 
Корпорацией “Правительство для граждан”;
d) Накопления не инвестируются.

9. Что происходит с накоплениями гражданина 
Республики Казахстан, который уезжает 
за пределы страны на постоянное место 
жительства?

a) Они перераспределяются между другими 
вкладчиками;
b) Они переводятся другому гражданину, 
которого выбрал уехавший на ПМЖ;
c) Они остаются на счете до тех пор, 
пока уехавший на ПМЖ не получит их, 
предварительно предоставив пакет необходимых 
документов в ЕНПФ;
d) Они остаются на счете.

10. В течение какого времени осуществляются 
пенсионные выплаты из ЕНПФ после 
предоставления полного пакета документов?

a) В течение трех рабочих дней;
b) В течение десяти рабочих дней;
c) В течение четырнадцати календарных дней;
d) В течение десяти календарных дней.

5. Қазақстандықтардың міндетті зейнетақы 
жинақтары қайда шоғырландырылған?

a) БЖЗҚ және жеке жинақтаушы зейнетақы 
қорларында; 
b) БЖЗҚ, ГНПФ және жеке жинақтаушы 
зейнетақы қорларында;
c) БЖЗҚ-да;
d) Дұрыс жауап жоқ.

6. Қазақстан Республикасы азаматтарының 
зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы 
ақпаратты кім және қалай ұсынады?

a) БЖЗҚ-дан 100 теңгеге жылына бір рет 
беріледі;
b) БЖЗҚ-дан және жеке зейнетақы қорларынан 
ақысыз беріледі;
c) БЖЗҚ-дан ақысыз беріледі;
d) БЖЗҚ-дан және Ұлттық Банктен ақысыз 
беріледі.

7. Қазақстан Республикасы азаматтарының 
зейнетақы жинақтары мұраға қалдырыла ма?

a) Мұраға қалдырылады;
b) Мұраға қалдырылмайды;
c) Жартысы мұраға қалдырылады, жартысы 
мемлекеттік бюджетке өткізіледі;
d) Егер жинақтардың сомасы миллион теңгеден 
аспаса, мұраға қалдырылады;

8. Қазақстан Республикасы азаматтарының 
зейнетақы жинақтары инвестициялана ма? 
Егер инвестицияланса, оны қандай ұйым жүзеге 
асырады?

a) БЖЗҚ инвестициялайды;
b) ҚР Ұлттық Банкі инвестициялайды; 
c) “Азаматтарға арналған үкімет” Мемлекеттік 
корпорациясы инвестициялайды;
d) Жинақтар инвестицияланбайды.

9. Шетелге тұрақты тұруға кеткен Қазақстан 
Республикасы азаматының зейнетақы 
жинақтары кімге беріледі?

a) Жинақтар басқа салымшыларға үлестіріліп 
беріледі; 
b) Шетелге тұрақты тұруға кеткен адамның 
жинақтары ол таңдаған басқа азаматтың 
шотына аударылады;
c) Шетелге тұрақты тұруға кеткен адамның 
жинақтары өзі келіп алғанша, яғни БЖЗҚ-ға 
қажетті құжаттарды ұсынғанша сақталады;
d) Жинақтар шотта қалады. 

10. БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдері, 
құжаттардың толық пакеті ұсынылған соң 
қанша уақыт ішінде төленеді?

a) Үш жұмыс күні ішінде;
b) Он жұмыс күні ішінде;
c) Он төрт күнтізбелік күн ішінде;
d) Он күнтізбелік күн ішінде.

Дұрыс жауаптар / Правильные ответы
1с; 2b; 3d; 4a; 5c; 6c; 7a; 8b; 9c; 10b.

ТЕСТІК ТЕКСЕРУ

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Құрметті оқырман қауым! “PRO ЕНПФ” редакциясы сіздерге 
Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру 
саласына қатысты білімдеріңізді тексеріп көруді ұсынады. 

Уважаемые читатели, редакция “PRO ЕНПФ” предлагает 
вам проверить свои знания в области пенсионного обеспечения 

Республики Казахстан.

1. Современная пенсионная система Республики 
Казахстан представлена:

a) Солидарной пенсионной системой;
b) Накопительной пенсионной системой;
c) Смешанной накопительно-солидарной 
пенсионной системой;
d) Смешанной распределительно-страховой 
пенсионной системой.

2. Из чего складывается пенсия гражданина 
Республики Казахстан, выходящего на 
заслуженный отдых в текущем году?

a) Базовая и солидарная пенсия;
b) Базовая, солидарная и накопительная 
пенсия;
c) Базовая и накопительная пенсия;
d) Солидарная и накопительная пенсия.

3. Чему равен общеустановленный пенсионный 
возраст у граждан Республики Казахстан в 2018 
году?

a) Мужчины – 55 лет, женщины – 50 лет;
b) Мужчины – 63года, женщины – 63года;
c) Мужчины – 63 года, женщины – 58 лет;
d) Мужчины – 63 года, женщины – 58,5 лет.

4. Какие на сегодня существуют пенсионные 
взносы в накопительной пенсионной системе 
Республики Казахстан?

a) Обязательные, обязательные 
профессиональные и добровольные пенсионные 
взносы;
b) Обязательные и добровольные 
профессиональные пенсионные взносы;
c) Обязательные и добровольные пенсионные 
взносы;
d) Правильного ответа нет.

1. Қазақстан Республикасының зейнетақы 
жүйесінің құрылымдық сипаты:

a) Ортақ зейнетақы жүйесі;
b) Жинақтаушы зейнетақы жүйесі;
c) Аралас жинақтаушы-ортақ зейнетақы 
жүйесі;
d) Аралас үлестіру-сақтандыру зейнетақы 
жүйесі.

2. Биылғы жылы құрметті демалысқа шығатын 
Қазақстан Республикасы азаматының 
зейнетақысы қандай төлемдерден құралады?

a) Базалық және ортақ зейнетақы;
b) Базалық, ортақ және жинақтаушы 
зейнетақы;
c) Базалық және жинақтаушы зейнетақы;
d) Ортақ және жинақтаушы зейнетақы.

3. 2018 жылы Қазақстан Республикасы 
азаматтарының жалпыға бірдей белгіленген 
зейнеткерлікке шығу жасы:

a) Ерлер – 55 жас, әйелдер – 50 жас;
b) Ерлер – 63жас, әйелдер – 63жас;
c) Ерлер – 63 жас, әйелдер – 58 жас;
d) Ерлер – 63 жас, әйелдер – 58,5 жас.

4. Қазақстан Республикасының зейнетақы 
жүйесінде қандай зейнетақы жарналары бар?

a) Міндетті, міндетті кәсіптік және ерікті 
зейнетақы жарналары;
b) Міндетті және ерікті кәсіптік зейнетақы 
жарналары;
c) Міндетті және ерікті зейнетақы
жарналары;
d) Дұрыс жауап жоқ.
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БЖЗҚ – Қазақстан Республикасының 
жинақтаушы зейнетақы жүйесінің барлық 

қаржылық және ақпараттық ағындарының сенімді 
бірыңғай басқарушысы және операторы.

ЕНПФ  – это надежный единый администратор 
и оператор всех финансовых и информационных 

потоков накопительной пенсионной системы 
Республики Казахстан.

www.enpf.kz


