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Дорогие читатели, нынешний выпуск 
журнала “PRO ЕНПФ” особенный, послед-
ний в этом году. Конец года – это суетное 
время, когда пора подводить итоги года и 
строить планы на следующий.

В этом году ЕНПФ стал более открытым, 
его деятельность - прозрачной, а услуги 
современней. Сотрудники Фонда сделали 
акцент на повышении финансовой 
грамотности и осведомленности казах-
станцев – провели четыре Дня открытых 
дверей, бесчисленное множество выездных 
презентаций, активно сотрудничали со 
средствами массовой информации, как 
республиканского, так и регионального 
значения. Кроме того, теперь ЕНПФ 
сопровождает вкладчика от открытия 
счета до получения пенсионных выплат 
онлайн – внедрены новые электронные 
сервисы. Помимо услуг на сайте также 
появились “Общественная приемная”, 
включающая запись как на групповой, 
так и на индивидуальный прием, и “Блог 
Председателя Правления АО “ЕНПФ”, 
посредством которого можно задать 
вопрос первому руководителю Фонда.

На следующий год планов больше, чем 
можно было себе представить. Да и год 
следующий, желтой собаки, особенный: 
пенсионной системе Республики Казах-
стан исполняется 20 лет, а также, начиная 
с 1 января, вступают в силу изменения в 
пенсионном законодательстве РК.  

Об этих изменениях, итогах года и планах 
читайте в этом номере. Желаем вам 
приятного чтения.  

С уважением, ваша редакция!

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Құрметті оқырмандар, бұл “PRO ЕНПФ” 
журналының биылғы жылғы ең соңғы 
және ерекше шығарылымы. Жыл соңы – 
беймаза шақ. Ескі жылды қорытындылап, 
Жаңа жылға жоспарлар құру қажет.      

Биыл Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры ашық, көрсететін қызметтері зама-
науи бола түсті. Қор қызметкерлері 
отандастарымыздың қаржылық сауатты-
лығы мен хабардарлығын арттыруға күш 
салды – төрт Ашық есік күні шарасын, сан-
сыз көшпелі таныстырылымдар өткізді, 
республикалық және өңірлік деңгейдегі 
БАҚ өкілдерімен ынтымақтасты. Одан бас-
қа, енді БЖЗҚ салымшыға шот ашқан-
нан бастап, зейнетақы төлемдерін алғанға 
дейін оған онлайн режимінде ілеспе қызмет 
көрсетеді – өйткені биыл жаңа электрондық 
қызметтер енгізілді. Қор сайтында “Қоғам-
дық қабылдау” байланыс арнасы пайда 
болды. Сол арқылы басшылықтың қабыл-
дауына жекелей және топ болып жазылуға 
болады. Сондай-ақ “БЖЗҚ” АҚ Басқарма 
Төрайымының Блогы” іске қосылды. Оның 
көмегімен Қордың бірінші басшысына сұрақ 
қоя аласыздар.  

Келесі жылға жоспарлар көп. Оның үстіне 
алдағы – сары ит жылы ерекше жыл 
болғалы тұр. 2018 жылы Қазақстанның 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 20 
жыл толады. Сондай-ақ, ҚР заңнамасына 
енгізілген өзгерістер алдағы жылдың 1 
қаңтарынан бастап күшіне енеді.     

Жыл қорытындысы, зейнетақы заңна-
масына енгізілген өзгерістер туралы осы 
нөмірден оқыңыздар. Жақсы әсермен 
оқып шығуларыңызға тілектеспіз! 

Құрметпен, редакция!

мазмұны
содержание
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организационное содействие вкладчикам в 
формировании пенсионных накоплений посредством 
повышения качества услуг, достоверного учета 
пенсионных активов, а также повышения культуры 
планирования пенсионных сбережений.

В конце октября была утверждена новая 
корпоративная стратегия развития
АО “ЕНПФ” на 2017-2021 годы. 
Отметим, что первая стратегия,
также рассчитанная на пять лет 
(2015-2019 годы), написана сразу после 
завершения объединения пенсионных 
активов в ЕНПФ, а новая стратегия 
была создана в преддверии важной даты– 
20-летия накопительной пенсионной 
системы.

В новой стратегии обозначено, что 
деятельность, осуществляемая ЕНПФ, 
направлена на обеспечение доступа 
вкладчиков к пенсионным услугам,
полной и достоверной информации о 
пенсионной системе.

5
БЕСЖЫЛДЫҚҚА 
АРНАЛҒАН

НА ПЯТИЛЕТКУ

МИССИЯ: 

СТРАТЕГИЯ

Қазан айының соңында “БЖЗҚ” АҚ-
тың 2017-2021 жылдарға арналған 
жаңа корпоративтік даму стратегиясы 
бекітілді.  Айта кетелік, бес жылға 
арналған (2015-2019 жж.) алғашқы 
стратегия зейнетақы активтері БЖЗҚ-
ға біріктіріле салысымен жазылған 
болатын. Ал жаңа стратегия отандық 
зейнетақы жүйесі үшін маңызды күн – 
жинақтаушы зейнетақы жүйесінің 20 
жылдығы қарсаңында әзірленді.       

Жаңа стратегияда БЖЗҚ қызметі 
салымшылар үшін зейнетақы қызмет-
теріне және зейнетақы жүйесі туралы 
шынайы, толыққанды ақпараттарға 
қолжетімділікті қамтамасыз етуге 
бағытталғандығы көрсетілген.    

МАҚСАТ: 
Салымшыларға көрсетілетін қызметтердің сапасын 
арттыру, зейнетақы активтерін шынайы есепке алу, 
сондай-ақ зейнетақы жинақтарын жоспарлау мәде-
ниетін дамыту арқылы оларға зейнетақы жинақтарын 
қалыптастыруға ұйымдық тұрғыда жәрдемдесу. 

ЕНПФ – это надежный единый администратор и 
оператор всех финансовых и информационных 
потоков накопительной пенсионной системы 
Республики Казахстан.

ВИДЕНИЕ:

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

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

Сенімділік/
Надежность

Жауапкершілік/
Ответственность

Алға басушылық және
өзін-өзі жетілдіру/
Прогрессивность и 

самосовершенствование

Тұтынушыға 
бағдарлану/

Ориентированность
на потребителя

Ашықтық/
Прозрачность

ҚҰНДЫЛЫҚТАР:

ЦЕННОСТИ:

БЖЗҚ – бұл сенімді, бірыңғай әкімші және 
Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейне-
тақы жүйесінің барлық ақпараттық және 
қаржылық легінің операторы.          

КӨЗҚАРАС:

МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕР:

- ең үздік әлемдік тәжірибелердің стандарттарына 
сәйкес қызмет көрсету; 
- Қазақстан Республикасының тұрғындары 
арасында зейнетақы жинақтарын жоспарлау 
мәдениетін дамыту;
- Қазақстанның зейнетақы жүйесін одан әрі 
дамыту бағытында отандық заңнамаларды 
жетілдіру және жүзеге асыру.

Дана Бердыгулова
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1 П- Пенсионная реформа, которая началась в 
1997-98 годах и предусматривала постепен-
ный переход от солидарной системы к нако-
пительной, вызвана рядом экономических, 
социальных и демографических причин. Мы 

– Нурбуби Серекхажиевна,
накопительной пенсионной системе 
Казахстана исполняется 20 лет.
Как вы оцениваете ее состояние
на сегодняшний день?

АЙТЫЛДЫ -
ЖАСАЛДЫ

СКАЗАНО - 
СДЕЛАНО

Қазақстан Республикасының “Зейнетақы жүйесі туралы”
Заңы қабылданғаннан бері 20 жылды артқа тастап,
2017 жыл да аяқталып келеді. Аталмыш заңнама мемлекет 
тарапынан зейнетақымен қамтамасыз етумен қатар  өз бетінше 
жинақтау мен дербес зейнетақыкапиталын қалыптастыруды 
қарастырғаны мәлім.  Бұл жыл қалай өтті және ол тұтас
зейнетақы жүйесі үшін несімен айшықталды?
“PRO ЕНПФ” журналының редакциясы  “БЗЖҚ” АҚ
Басқарма Төрайымы Нұрбубі Серікқажықызы Наурызбаевамен
осы жайында сұхбаттасты. 

Заканчивается 2017 год, отсчитавший 20 лет со дня принятия 
закона «О пенсионной системе в Республике Казахстан», который 
предусматривал наряду с государственным пенсионным обеспечением 
самостоятельное накопление и формирование собственного 
пенсионного капитала. О том, как прошел этот год, чем он 
знаменателен для всей системы, редакция “PRO ЕНПФ”
беседует с Председателем Правления АО “ЕНПФ”
Наурызбаевой Нурбуби Серекхажиевной. 

помним, что в конце 1990-х годов прошлого 
века наше государство столкнулось, с одной 
стороны, с демографической проблемой старе-
ния населения, с другой, с экономической 
проблемой - характерного для того времени 
сокращения производства, ухода в тень многих 
компаний, сокращения и задержек платежей 
в бюджет, и, как следствие, задержек выплат 
пенсий и социальных пособий. Экономический 
спад усугубил кризис социального обеспечения.
 
Соотношение наемных работников, плативших 
налоги, к пенсионерам в 1997 году, по 

- 1997-98 жылдары басталған зейнетақы  
реформасы ортақ жүйеден жинақтау жүйе-
сіне біртіндеп көшуді қарастырған еді. Бұған 
бірқатар экономикалық, әлеуметтік, демогра-
фиялық себептер негіз болды. 1990 жылдардың 

– Нұрбубі Серікқажықызы, Қазақстанның 
жинақтаушы зейнетақы жүйесінің 
құрылғанына 20 жыл толып отыр. Бұл 
жүйенің қазіргі кездегі жағдайын қалай 
бағалайсыз? 

соңында біздің мемлекетіміз бір жағынан, 
халықтың өмір сүру жасының ұлғаюы, екінші 
жағынан өндірістің қысқаруы, көптеген компа-
ниялардың көлеңкелі бизнеске кетуі, бюджет 
төлемдерінің кешігуі мен қысқартылуы, осыдан 
келіп, зейнетақы мен әлеуметтік жәрдема-
қының уақытылы төленбеуі тәрізді сол 
кезеңге тән тауқыметтерге ұшыраған болатын.  
Экономикалық құлдырау әлеуметтік қамтамасыз 
ету саласын тығырыққа тіреді.

Статистика агенттігінің мәліметіне сүйенсек,  1997 
жылы салық төлеуші жалдамалы қызметкерлер 
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данным агентства по статистике, составляло 
1,5 к 1. Мировой практикой доказано, что 
сбалансировано функционировать пенсионная 
система, основанная на солидарности поко-
лений, может при соотношении, как минимум, 
4 к 1, то есть когда на одного пенсионера 
приходится 4 работающих. В противном случае, 
растущий дисбаланс приведет к необходимости 
покрытия расходов государством, и государство 
вынуждено будет повышать налоги для 
сокращения дефицита бюджета. Поэтому многие 
страны осуществляют переход к накопительной 
или смешанной модели пенсионной системы. 
Казахстан пошел по этому пути первым из 
государств на постсоветском пространстве.

Главным в казахстанской пенсионной реформе 
также стал постепенный переход от распредели-
тельной (солидарной) системы социального 
обеспечения к накопительной пенсионной, 
предусматривающей сбережения на индиви-
дуальных пенсионных счетах в накопительных 
пенсионных фондах.

Казахстанская пенсионная система претерпе-
вала изменения, переживала кризисы, но тем 
не менее развивалась. В 2013 году по решению 
правительства был создан единый пенсионный 
фонд с передачей ему счетов всех частных 
НПФ. При этом сохранился главный принцип: 
пенсионные накопления – это собственность 
вкладчика и сохранность обязательных взносов 
с учетом уровня инфляции гарантируется 
государством.

Государство продолжает выплачивать солидар-
ную пенсию тем, кто имеет трудовой стаж до 1998 
года, базовую пенсию, которую пока получают все 
пенсионеры в одинаковом объеме - порядка 50% 
от прожиточного минимума. Однако с 2018 года 
меняется порядок назначения базовой пенсии, ее 
размер будет зависеть от трудового стажа и стажа 
участия в накопительной пенсионной системе. 
Также государство обеспечивает гарантию 
сохранности пенсионных накоплений за счет 
обязательных пенсионных взносов и обязатель-
ных профессиональных взносов в ЕНПФ.

Второй уровень – это накопительная пенсион-
ная система, работающая с 1998 года. Она сос-

- Вступая в должность председателя правления 
АО “ЕНПФ”, я взяла на себя ряд обязательств, 
многие из которых уже выполнены.

Несмотря на то, что накопительной пенсионной 
системе 20 лет, многие до сих пор не до конца 
понимают, как она работает. Это недопонимание 
лежит в основе общего недоверия к системе. 
Негативные события, имевшие место в прошлом, 
вызывали общественный резонанс и влияли на 
деловую репутацию и имидж Фонда.

Первостепенное внимание, на мой взгляд, 
должно быть уделено достижению максималь-
ной прозрачности деятельности Фонда, установ-
лению устойчивых эффективных коммуни-
кационных каналов с вкладчиками Фонда и 
получателями пенсионных выплат, Советом 
директоров и акционером ЕНПФ.

–В начале 2017 года Вы возглавили ЕНПФ 
со своей программой развития Фонда 
и совершенствования накопительной 
пенсионной системы.
Что из запланированного в январе 
2017года уже выполнено?

тоит из 10%-ных обязательных пенсионных 
взносов от доходов работника, которые накап-
ливаются на индивидуальном счете, введенных 
с начала 2014 года 5%-ных обязательных 
профессиональных пенсионных взносов за 
счет средств работодателя в пользу работников, 
занятых на опасных производствах. Эти накоп-
ления – собственность вкладчика и могут пере-
даваться по наследству. В скором времени в 
накопительный уровень добавятся 5%-ные 
обязательные пенсионные взносы работодателя. 

Третий уровень – это добровольные пенсионные 
взносы, осуществляя которые, вкладчик может 
существенно увеличить пенсионный капитал.

Таким образом сегодня мы имеем своеобраз-
ную, можно сказать, уникальную дифферен-
цированную пенсионную систему, основанную 
на оптимальном разделении ответственности за 
пенсионное обеспечение между государством, 
работодателем и самим работником.

мен зейнеткерлердің ара салмағы  1,5 және 1 бір-
лігін құрады. Ұрпақтардың ортақ жауапкершілі-
гіне негізделген зейнетақы жүйесінің тиімді жұ-
мыс істеуі үшін бұл көрсеткіш кем дегенде 4 
және 1 болуы керек, яғни, бір зейнеткерге 4 жұ-
мыс істеуші адамнан келуі тиіс. Бұл әлемдік 
тәжірибеде дәлелденген жәйт. Керісінше жағдай-
да, мемлекет өсіп бара жатқан теңсіздіктің салда-
рынан туындаған шығындарды бюджет есебінен 
жабуға және тиісінше бюджет тапшылығын жою 
үшін салықтарды көбейтуге мәжбүр болады. Сон-
дықтан көптеген елдер зейнетақы жүйесін жи-
нақтау немесе оның аралас үлгісіне  көшуді жүзеге 
асырды. Ал Кеңестік кезеңдегі мемлекеттер ара-
сында Қазақстан бұл жолға бірінші болып түсті. 

Қазақстандық зейнетақы реформасындағы 
басым бағыт әлеуметтік қамтамасыз етудің 
құрамдауыш (ортақ)  жүйесіне назаматтардың 
зейнетақы жинақтау қорларында жеке 
зейнетақы шоттарына қаржы жинауын 
қарастыратын жинақтау жүйесіне көшуіне 
берілді.

Қазақстандық зейнетақы жүйесі бірқатар 
өзгерістерге ұшырап, дағдарыстарды бастан 
кешірді, бірақ дамуын тоқтатқан жоқ. 2013 
жылы Үкімет шешімімен бірыңғай зейнетақы 
жүйесі құрылып, оған барлық жеке зейнетақы 
жинақтау қорларының жинақтары берілді. Бұл 
ретте зейнетақы жинақтары - салымшының 
меншігі, оның сақталуына мемлекет инфляция 
деңгейін ескере отырып, кепілдеме береді деген 
ең бастықағидат сақталды.

Қазір де мемлекет 1998 жылға дейін еңбек 
өтілі бар азаматтарға ортақ зейнетақы 
төлеуді жалғастыруда. Өмір сүрудің  шектік 
деңгейінің 50 пайызын құрайтын бұл базалық 
зейнетақы барлық зейнеткерлерге төленуде. 
Алайда 2018 жылдан бастап базалық 
зейнетақы тағайындаудың тәртібі өзгереді. 
Оның көлемі еңбек өтілінің мерзімі мен 
жинақтаушызейнетақы жүйесіне қатынасу 
өтіліне байланысты болады. Сонымен қатар 
мемлекет БЗЖҚ аударылған міндетті зейнета-
қы жарналары мен міндетті кәсіптік жарналар-
дың есебінен зейнетақы салымдарының 
сақталуына кепілдік береді.

Екінші деңгей – бұл 1998 жылдан бастап 
жұмыс істеп келе жатқан жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі. Ол жұмыскердің табысынан 
аударылған міндетті зейнетақы жарнасының 
10 пайызынан және 2014 жылдың басынан 
енгізілген қауіпті өндірісте жұмыс істейтіндерге 
жұмыс беруші тарапынан төленетін 5 пайыздық 
зейнетақы жарнасынан тұрады. Бұл жинақтар 
салымшының меншігі және мұраға беріле 
алады.

Үшінші деңгей – ерікті зейнетақы жарналары, 
осы салым арқылы салымшы өзінің зейнетақы 
капиталын айтарлықтай өсіре алады.

Осылайша, қазіргі кезде бізде зейнетақымен 
қамтамасыз етуде мемлекет, жұмыс беруші 
және жұмыскер арасындағы жауапкершілік 
барынша ықшамды бөлінген,  теңдесі жоқ, 
дифференциалды зейнетақымен қамтамасыз 
ету жүйесі қалыптасқан.

- “БЖЗҚ” АҚ Басқарма төрайымы қызметіне 
кіріскен кезде мен  бірқатар міндеттемелерді 
мой-ныма алдым. Қазір олардың көбісін 
орындап үлгерсек, бірқатары орындалу үстінде.

Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің құрылғаны-
на 20 жыл болса да, көпшілік оның қалай жұмыс 
істейтінін әлі күнге дейін түсіне бермейді. Осы 
түсініспеушілік жүйеге деген жалпы сенімсіздік-
тің негізін қалайды. Бұған қоса, бұрын болған ке-
леңсіз жәйттар қоғамдық дүрбелең тудырып, 
Қордың іскерлік беделі мен абыройына кері 
әсерін тигізді.

Менің пікірімше, Қор жұмысының барын-
ша ашықтығына, салымшылар мен алымшы-
лардың және Директорлар Кеңесі мен Қор 
акционерлерінің арасындағы  тиімді коммуни-
кациялық қарым-қатынастардың қалыптасу-

–2017 жылдың басында Сіз БЖЗҚ 
басқаруға келген тұста, Қор мен 
жинақтаушы зейнетақы жүйесін 
дамытуға қатысты өз бағдарламаңызды 
ұсындыңыз. Қазіргі уақытта бұл 
жоспарлардың қайсысы жүзеге асты?  
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Чтобы выполнить это обязательство, мы разра-
ботали “План мероприятий по информацион-
ному сопровождению деятельности АО “ЕНПФ”
 и Медиаплан, по которому на постоянной основе 
ведется информационно-разъяснительная рабо-
та. Одним из ключевых каналов коммуникации 
с населением является работа со СМИ. Инфор-
мационных поводов о деятельности Фонда 
было сгенерировано немало, мы не оставили 
без внимания ни один запрос журналистов, на 
ежеквартальной основе проводили пресс-конфе-
ренции, ежемесячно брифинги по актуальным 
темам, Летнюю школу по финансовой журна-
листике. Нельзя сказать, что все безоблачно, но 
по результатам ежедневного мониторинга средств 
массовой информации и ежемесячно проводимого 
анализа публикаций, 90-95% публикаций имеют 
позитивную или нейтральную тональность, 
агрессивные комментарии в интернет-
пространстве сменились заинтересованностью 
пользователей и желанием получить ответы на 
волнующие вопросы о пенсионных накоплениях.

В целях вовлечения населения в накопительную 
пенсионную систему осуществлены рабочие 
поездки руководства Фонда во все области рес-
публики. В ходе рабочих поездок проведены 
встречи с главами местных исполнительных орга-
нов, по результатам которых ЕНПФ и 
акиматы областей подписали Меморандумы о 
сотрудничестве и взаимодействии по вопросам 
реализации социальных задач. После подписания 
меморандумов на  1 декабря  2017 года было 
проведено 253 презентации в районных центрах 
с участием более 24,5 тыс. человек. Всего с 
начала года было проведено более 16,6 тыс. 
выездных презентаций на предприятиях и в 
организациях, куда были привлечены более 517 
тыс. человек. Прилагаются все усилия, чтобы 
трудовые коллективы предприятий на должном 
уровне были информированы о накопительной 
пенсионной системе, о новых электронных сер-
висах Фонда. На этих встречах становится очевид-
ным, что пенсия для многих слово далекое и 
близкое одновременно. Конечно, людей чаще 
всего интересует, что будет с вложениями в собст-
венную старость, на какую пенсию в последующем 
могут рассчитывать, как производится расчет, 
каким образом гарантируется сохранность и 
преумножение переданных в ЕНПФ 10% от до-

хода средств. Живой интерес вызывают вопросы, 
как изменения в пенсионном законодательстве пов-
лияют на текущее и будущее благосостояние и что 
делать сейчас, чтобы получать адекватную пенсию 
в будущем. Встречи с населением важны для нас, 
поскольку не только дают возможность донести 
важную информацию, но и получить обратную 
связь, услышать, что интересует людей, какие 
аспекты еще остались для них непонятными.

Консультации по всем вопросам деятельности 
ЕНПФ, кроме тех, которые являются конфи-
денциальными, наши вкладчики могут получать 
как при личном обращении в ЕНПФ, так и 
удаленно: по телефону, позвонив на бесплатный 
номер 1418, через социальные сети, форму 
“обратной связи” и онлайн-чат на корпоративном 
сайте Фонда. Кроме того, на сайте enpf.kz можно 
задать вопрос лично мне в Блоге председателя 
правления.

Одним из моих обещаний было создание Общест-
венного Совета, целью которого является укреп-
ление доверия населения, а также предупрежде-
ние возможных спекуляций и манипуляций 
общественным мнением вокруг деятельности 
Фонда как единого оператора системы пенсион-
ного обеспечения. Общественный Совет начал 
действовать с 16 февраля 2017 года. В настоящее 
время в его состав входит 21 человек. За несколь-
ко месяцев работы он продемонстрировал стрем-
ление улучшить не только работу ЕНПФ, но и 
всей пенсионной системы. На заседаниях проис-
ходят бурные дискуссии по вопросам развития 
системы, выработаны предложения по ее рефор-
мированию. По многим пунктам мы пришли к 
взаимопониманию, какие-то еще требуют обсуж-
дения совместно с Национальным банком Рес-
публики  Казахстан. Были сделаны официальные 
запросы в госорганы по ряду вопросов. В первую 
очередь по вопросам возврата пенсионных акти-
вов проблемных эмитентов. Совет на прямой связи 
как с вкладчиками, так и с Национальным банком.

– За 2017 год ЕНПФ усовершенствовал 
многие сервисы, позволяющие вкладчикам 
получать его услуги дистанционно, 
не затрачивая время и усилия. 

ына алғашқы кезекте көңіл бөлінуі керек.

Бұл міндеттемелерді орындау үшін біз “БЖЗҚ” 
АҚ қызметін ақпараттық қолдау жөніндегі ша-
ралар” жоспарын және ақпараттық-түсіндіру 
жұмыстары жүйелі түрде жүргізілетін Медиа-
жоспар жасадық. Жұртшылықпен коммуника-
циялық байланыстың ең шешуші бағыты – бұ-
қаралық ақпарат құралдарымен жұмыс болып 
табылады. Қор жұмысы туралы ақпараттық не-
гіздемелер аз емес, бірде-бір журналистің сұра-
нысын аяқсыз қалдырған жоқпыз. Маңызды мә-
селелер бойынша әр тоқсан сайын баспасөз мәс-
лихаттарын, әр ай сайын брифингтер өткізіп 
отырдық. Жазда журналистерге арнап қаржы 
тақырыптары бойынша мектеп ұйымдастырдық. 
Әрине, бәрін игеріп тастадық демейміз, дегенмен 
бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты күнде-
лікті мониторинг нәтижесі мен ай сайын жаса-
латын жарияланымдар талданымына сүйенсек, 
Қор жұмысы жайлы жарияланымдардың 90-
95 пайызы позитивті немесе бейтарап жазыл-
ған. Осылайша интернет кеңістігінде бастапқыда 
ұшырасқан агрессивті түсініктемелердің саябыр 
тауып, пайдаланушылардың кейін қор жұмы-
сына  қызығушылық танытып, Қор жұмысы, онда-
ғы салымдардың жағдайы туралы өздерін толған-
дырған мәселелерге жауап алғысы келетін 
бояуға алмасқанын байқадық.

Жұртшылықты зейнетақы жинақтау қорына 
тарту үшін Қор басшылығы еліміздің 
барлық облыстарына жұмыс сапарымен 
барды. Жергілікті атқарушы органдардың 
басшыларымен өткен кездесулердің 
нәтижесінде  Басқарма  Төрайымы мен облыс 
әкімдерінің арасында әлеуметтік міндеттерді 
шешу мәселелері бойынша ынтымақтастық 
және бірлесе әрекет жасау туралы Меморандум-
дарға қол қойылды. Меморандумдарға 
қол қойылғаннан кейін 2017 жылдың 1 
желтоқсанына қарай аудан орталықтарында 
24,5 мыңнан астам адамның қатысуымен 
253 кездесу ұйымдастырылды. Жалпы жыл 
басынан бері мекеме мен ұйымдарда 16,6 
мыңнан астам көшпелі тұсаукесер өткізіліп, 
оларға 517 мыңнан аса адам қатысты. 
Кәсіпорындар мен мекемелер ұжымдарының 
жинақтаушы зейнетақы жүйесі, оның жаңа 
электрондық сервистері туралы хабардар 

болуы үшін барлық күшімізді салудамыз. 
Бұл кездесулерден түсінгеніміз, зейнет 
уақыты көпшілік үшін бір жағынан жақын, 
бір жағынан алыс. Әрине, жұртшылықты 
қарттыққа салған қаржысының болашағы, 
қандай зейнетақыға иек арта алатыны, қазіргі 
кезде  төлеп отырған 10 пайыздық салымының 
қалай сақталатыны, қаншалықты көбейетіні 
толғандырады.  Оларды зейнетақы туралы 
заңнамаға енгізілетін өзгерістердің қазіргі 
және болашақтағы әл-ауқатына қалайша әсер 
ететіні, келешекте жеткілікті зейнетақыға қол 
жеткізу үшін не істеу керектігі алаңдатады. 
Жұртшылықпен кездесулер біз үшін өте 
маңызды, себебі осы кездесулер арқылы біз 
оларға тек маңызды ақпараттарды жеткізіп 
қана қоймай, қай мәселелердің түсініксіз 
қалғанын, қай бағытта жұмыс жүргізу керек 
екендігін де біле аламыз. 
  
Біздің салымшыларымыз БЖЗҚ қызметі 
туралы құпия ақпараттан басқасын жеке 
хабарласу арқылы ғана емес, қашықтықтан 
1418 телефон нөміріне тегін қоңырау шалу, 
әлеуметтік желілер немесе Қордың корпоративті 
сайтының көмегімен ала алады. Сонымен бірге 
enpf.kz сайты арқылы менің жеке блогыма да 
сауал жолдауға болады.

Халықтың зейнетақы жүйесіне деген сенімін 
арттырып, Қордың зейнетақы жүйесінің 
бірыңғай операторы ретіндегі қызметінің 
айналасындағы қоғамдық пікірді желөкпе, 
дақпырт әңгімелерден арылту үшін  Қоғамдық 
Кеңес құру туралы да уәде берген едім. 
Нәтижесіндеқұрамында 21 адам бар Қоғамдық 
Кеңес өз жұмысын 2017 жылдың 16 ақпанында 
бастады. Бірнеше айдың көлемінде  Кеңес тек 
Қордың ғана емес, жалпы зейнетақы жүйесінің 
жұмысын жақсартуға себін тигізетінін 
көрсетті.

– 2017 жылы БЖЗҚ салымшыларға уақыт 
шығындамай, қашықтықтан ақпарат  
алуға мүмкіндік беретін көптеген қызмет 
жүйелерін жетілдірді. Бұл жәйт – бизнес 
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М Е- Еще одной важной задачей, которую я поставила 
при вступлении в должность, является улучшение 
внутренней работы Фонда, пересмотр бизнес-
процессов с целью повышения эффективности.

Уже в начале года были практически заверше-
ны процессы оптимизации структуры организа-
ции, направленные, в первую очередь на повы-
шение эффективности и качества услуг, сокра-
щение административных и операционных 
расходов. Пересмотрены и разработаны в новой 
редакции такие основополагающие документы, 
как Политика организации системы внутрен-

– А что касается остальных
бизнес-процессов Фонда?

него контроля, Политика управления рисками 
в том числе риском мошенничества. Указанные 
документы учитывают международные стандар-
ты и признанные мировые практики (Basel 3, 
COSO). Внутренние нормативные документы 
отражают методы управления рисками, системы 
контроля бизнес-процессов, способы предупреж-
дения риска мошенничества, а также предусмат-
ривают трехуровневую систему защиты деятель-
ности АО “ЕНПФ”. Кроме того, Советом директо-
ров в начале года было решено управление 
собственными активами ЕНПФ, как и пенсион-
ными активами, передать в доверительное 
управление Национальному Банку. 

Усилен внутренний аудит Фонда. В каждом 
филиале в штатное расписание введены внут-
ренние аудиторы, которые будут обеспечивать 
систему контроля за операционной деятель-
ностью региональных подразделений Фонда.

Филиалам Фонда предоставлена большая самос-
тоятельность в решении вопросов, которые 
они могут рассмотреть на своем уровне. Вместе 
с самостоятельностью, конечно, повышена и 
ответственность.

В целом в Фонде проведена большая работа 
по анализу и оптимизации бизнес-процессов, 
чтобы они работали эффективно и без сбоев. 
Разработана новая организационная структура 
АО “ЕНПФ”, пересмотрены некоторые процессы, 
которые дублировали друг друга и ответствен-
ность за которые была размыта. По результатам 
анализа и реинжиниринга бизнес-процессов 
созданы модели первого и второго уровней Фонда, 
матрица рисков и контролей, описывающая 
уровни подпроцессов, процедур и исполнителей. 
По результатам детализации определены 
контрольные процедуры, позволяющие выявить 
искажения данных и недостатки. Таким образом, 
обеспечено ясное и однозначное понимание 
процесса вовлеченными подразделениями 
и руководством Фонда. Актуализирована 
управленческая отчетность, многие виды 
которой планируется автоматизировать.

В настоящее время начата работа по 
сертификации услуг Фонда на соответствие 
международному стандарту ISO 9001:2015.

- Мен Қор басшылығына келгенде алған тағы 
бір міндеттеме – оның ішкі бизнес үдерістерінің 
тиімділігін арттыру болатын. 

Жылдың басында-ақ ұйым құрылымдарын 
оңтайландыруды жүзеге асырдық. Ондағы 
мақсатымыз – қызметтердің тиімділігі мен 
сапасын арттыру, әкімшілік және операциялық 
шығындарды азайту болатын. Ішкі бақылауды 
жүзеге асыру жүйесінің Саясаты, тәуекелдерді 
басқару Саясаты, соның ішінде алаяқтық 
тәуекелі сынды маңызды құжаттар қайта 
қаралып, жаңа редакцияда әзірленді. Аталған 

– Қордың басқа бизнес үрдістері
туралы не айтуға болады?   

құжаттар халықаралық стандарттарға 
сай әлемде мойындалған  тәжірибені (Ba-
sel 3, COSO) ескере отырып жасалды. Ішкі 
нормативтік құжаттар тәуекелдерді басқару 
әдістерін, бизнес үдерістерін басқару жүйесін, 
алаяқтықтың алдын алу жолдарын қамтиды 
және “БЖЗҚ” АҚ-тың қызметін үш деңгейлік 
қорғау жүйесін қарастырады.  Бұдан бөлек, 
жыл басында Директорлар Кеңесі БЗЖҚ 
өз активтерін де, зейнетақы активтерін 
де Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкіне сенімді басқаруға беру туралы шешім 
қабылдады. 

Қордың ішкі аудиті күшейтілді. Қордың 
аймақтық бөлімшелерінің операциялық қызме-
тіне бақылау жүйесін қамтамасыз ету үшін әрбір 
филиалда ішкі аудиторлар штаты енгізілді.

Қор филиалдарына өз деңгейінде шешуге 
болатын мәселелер бойынша еркіндік 
кеңейтілді. Ал екінші жағынан олардың 
жауапкершілігі де күшейтілді.

Жалпы алғанда бизнес-үдерісті сараптау 
және  оңтайландыру арқылыҚордың үздіксіз 
қызметін қамтамасыз ету  бойынша біраз 
жұмыс атқарылды. “БЖЗҚ” АҚ-тың жаңа 
ұйымдастырушылық құрылымы әзірленіп, 
бір-бірін қайталайтын, жауапкершілігі 
нақтыланбаған  кейбір үрдістер қайта 
қаралды. Бизнес үдерістерін сараптау 
мен реинженерингтеудің нәтижесінде 
Қордың бірінші және екінші деңгейіндегі 
бизнес үдерістерінің үлгісі жасалып, 
шағын үдерістердің деңгейін, шараларын, 
орындаушыларын  сипаттайтын тәуекелдер мен 
қадағалаулар матрицасы жасалды.  Нақтылау 
нәтижесі бойынша мәліметтерді бұрмалау 
мен кемшіліктерді анықтауға мүмкіндік 
беретін бақылау шаралары анықталды. 
Осылайша бизнес үдерістерін Қор басшылығы 
мен бөлімшелерінің анық және бірыңғай 
түсінулеріне жол ашылды. Басқарудың есеп 
беру тәртібі жанданып, олардың көпшілігін 
автоматты жүйеге көшіруді жоспарлаудамыз.

Қазіргі уақытта Қор қызметтерін  ISO 
9001:2015 халықаралық стандарттар талабына 
сай сертификаттау жұмыстары басталды.

Технологичность – это одно из направлений 
оптимизации бизнес-процессов?

үрдістерін оңтайландырудың басты 
бағыттарының бірі ме? 

- Отчасти да. Но в данном вопросе во главу 
угла ставится удобство для вкладчиков 
и получателей, экономия их времени и 
возможность участвовать в пенсионной системе 
дистанционно, прозрачность этой системы 
через постоянный мониторинг пенсионного 
счета, что является основой доверия к системе. 
Действительно, современные технологии 
были частью программы, заявленной мной 
в январе 2017 года. За этот год мы внедрили 
новые сервисы, позволяющие пользоваться 
услугами ЕНПФ без посещения его офисов. 
Через личный кабинет на сайте Фонда, имея 
электронную цифровую подпись, можно 
подать заявление об открытии ИПС. При 
наличии ЭЦП или регистрации на сайте Фонда 
можно подать заявление о получении выплат, 
отслеживать статус, вносить изменения в 
реквизиты вкладчика (получателя), изменять 
способ информирования. И, конечно, 
отслеживать состояние пенсионного счета, 
делать прогнозный расчет пенсии.  Фонд и 
дальше будет развивать и совершенствовать 
свои дистанционные каналы, предоставляя 
возможность вкладчикам контролировать 
пенсионный счет без посещения филиалов, к 
примеру, через терминалы самообслуживания.

- Солай да шығар. Дегемен, аталған мәселені біз 
ең алдымен салымшылар мен зейнеткерлердің 
уақытын үнемдеп, олардың қор жүйесінің жұмы-
сына қашықтықтан араласуына, өз есеп шот-
тарына тұрақты мониторинг жасау арқылы жүйе-
нің ашықтылығынәрдайым қадағалап отыруына 
жағдай туғызу үшін қолға алдық. Заманауи 
технологиялар 2017 жылдың қаңтарында ұсын-
ған бағдарламамның бірі бөлігі болатын. Биыл  
біз БЖЗҚ қызметін пайдаланушылар үшін қор 
кеңселеріне бармай-ақ қызмет алуға мүмкіндік 
беретін сервистер енгіздік. Әр азамат Қордың 
сайтындағы жеке кабинетіне кіріп, электрондық 
қолтаңбасы арқылы жеке зейнетақы есепшотын 
аша алады. Электрондық цифрлық қолтаңба 
арқылы немесе қор сайтына тіркелу арқылы 
төлемдердің көлемі туралы, салымшының 
мәртебесі туралы ақпарат алуға немесе салым-
шының деректемелеріне өзгеріс енгізуге, ақпарат 
алу тәсілін ауыстыруға болады.  Әрине, зейне-
тақы есепшотының жағдайын қадағалауға, 
зейнетақының мөлшерін болжамдауға мүмкіндік 
қарастырылған. Қор әрі қарай да қашықтықтан 
көрсетілетін қызмет түрлерін дамыта береді. 
Мәселен, өзіне-өзі қызмет көрсету терминалда-
рын іске қосу арқылы салымшыларға зейнетақы 
шоттарын қадағалауға мүмкіндік жасауға болады.
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А П-Прежде всего, хотелось бы поблагодарить 
сотрудников ЕНПФ за профессионализм, 
неравнодушие, инициативность, творческий 
подход, постоянное стремление к улучшению 
рабочих процессов. Я желаю им исполнения всех 
планов и, конечно, здоровья и благополучия.

Казахстанцам, большинство из которых 
вкладчики или получатели ЕНПФ, желаю 
процветания в нашем общем доме – Республике 
Казахстан, интересных событий, достижения 
целей, уверенности сегодня и завтра, в основе 
которой пусть будет финансовая стабильность.  

– Что бы Вы хотели пожелать
в преддверии Нового 2018 года
коллективу ЕНПФ, вкладчикам,
всем казахстанцам?

Фонд принимает в этом участие в рамках рабочей 
группы Нацбанка.

Если говорить про планы на более долгосрочную 
перспективу – сейчас нами изучается мировой 
опыт для развития добровольных пенсионных на-
коплений. Добровольный компонент в стране су-
ществует уже давно, но доля таких накоплений 
мала, всего две сотых процента. Здесь обширное 
поле для деятельности. Людям нужен выгодный 
продукт, их надо заинтересовать, мотивировать 
делать добровольные взносы. Необходимо про-
думать и сделать саму процедуру по уплате добро-
вольных взносов проще и доступней, тогда они 
станут более популярными. Международный опыт
показывает, что чаще всего в других странах 
добровольную систему помогают развивать 
сами работодатели. Помимо этого, в мире для 
мотивации вкладчиков делать добровольные 
взносы есть различные разработки совместных 
сберегательных продуктов пенсионных фондов и 
банков второго уровня.

Для эффективного внедрения добровольных 
пенсионных продуктов необходимы также 
меры государственного стимулирования. Наша 
задача всесторонне изучить все эти вопросы и 
подготовить предложения в уполномоченные 
органы. Мы планируем вовлечь в эту работу и 
Общественный Совет при ЕНПФ.

тапсырмасын жүзеге асыру бағытындағы 
жұмысты жалғастыруда.  Біздің Қор бұл 
жұмысқа Ұлттық Банктің жұмыс тобының 
аясында қатысуда.

Егер ұзақ мерзімді жоспарлар туралы айтар 
болсақ, біздің Қор ерікті зейнетақы жинақта-
рын дамыту саласындағы әлемдік тәжірибені 
зерттеуде. Ерікті құрамдауыш елімізде бұрын-
нан бар, алайда оның үлесі өте төмен, бар-
жоғы жүзден екі пайызды құрайды. Бұл жерде 
мүмкіндік аясы  өте ауқымды.  Азаматтарға тиімді 
өнім керек, олардың қызығушылығын оятып, 
ерікті жарналар төлеуге ынталандыру қажет. 
Ерікті жарналар төлеу әдістерін оңтайландырып, 
қолжетімді ету қажет. Сол кезде оған деген 
сұраныс артады. Әлемдік тәжірибе көрсетіп 
отырғандай, басқа елдерде ерікті жарна төлеуге 
негізінен  жұмыс берушілер ұйытқы болады. 
Сонымен қатар, әлемде зейнетақы қорлары 
мен екінші деңгейдегі банктердің бірлескен 
жинақтау өнімдерінің түрлері де кең тараған. 

Ерікті зейнетақы өнімдерін тиімді енгізу үшін 
мемлекеттік ынталандыру шаралары да қажет. 
Біздің міндетіміз осындай барлық мәселелерді 
жанжақты зерттеп, өкілетті органдарға ұсыныс 
әзірлеу. Бұл жұмысқа БЖЗҚ жанындағы 
Қоғамдық Кеңесті тартуды да жоспарлап 
отырмыз.

- Алдымен, БЖЗҚ қызметкерлеріне кәсіби 
біліктілік, жұмысқа деген адалдық пен ынта-
жігер, шығармашылық бастамашылдық, 
қызметтік үрдістерді жетілдіруге деген 
ұмтылыстары үшін алғысымды білдіргім келеді.   
Мен оларға барлық жоспарларының жүзеге 
асуын, амандық пен бақ-береке тілеймін. 

Басым көпшілігі біздің Қор салымшылары 
мен алушылары болып табылатын барша  
қазақстандықтарға біздің ортақ үйіміз-- 
Қазақстан Республикасының гүлденуін, 
негізінде қаржылық тұрақтылық жатқан ертең 
мен бүгінгі күнге деген сенімділікті тілеймін!  

– Жаңа 2018 жылдың қарсаңында
БЗЖҚ-ның ұжымына, салымшыларға,
барлық қазақстандықтарға деген
қандай тілегіңіз бар?  

– Возвращаясь к 20-летию накопительной 
пенсионной системы и ее дальнейшему 
развитию…Какие задачи ставит перед 
собой Фонд в будущем? 

- В октябре 2017 года Решением Совета директо-
ров АО “ЕНПФ” была утверждена Корпора-
тивная стратегия развития Фонда на 2017-
2021 годы, которая направлена на повышение 
эффективности и обеспечение финансовой устой-
чивости накопительной пенсионной системы и 
разработана в соответствии с новыми принципами 
социальной политики, определенными Концеп-
цией дальнейшей модернизации пенсионной 
системы Республики Казахстан до 2030 года.

В Стратегии поставлен ряд задач, приоритетными 
из которых является развитие культуры плани-
рования пенсионных накоплений населением 
и участие в работе по реформированию нако-
пительной пенсионной системы.

Уже сейчас мы ведем работу по тем нововведе-
ниям, принятым законодательно, которые ожи-
даются в самое ближайшее время. С 2018 года это 
поэтапное повышение возраста женщин и изме-
нение порядка получения выплат из ЕНПФ. Чуть 
позже, с 2020 года нас ожидает введение условно-
накопительного компонента. Наша работа заклю-
чается в информационно-разъяснительном соп-
ровождении текущих реформ, подготовке IT-
инфраструктуры, выстраивании бизнес-
процессов и подготовке персонала.

Как это неоднократно освещалось в СМИ, в 
настоящее время готовится совместный Договор о 
пенсионном обеспечении трудящихся государств-
членов ЕАЭС. Этот договор направлен на социаль-
ную защиту граждан стран-участниц союза, 
являющихся трудовыми мигрантами. От каждой 
страны определяется Компетентный орган для 
осуществления импорта и экспорта пенсий, 
обмена информацией. От Казахстана таким 
Компетентным органом будет выступать ЕНПФ.

Кроме того, Нацбанком совместно с Прави-
тельством продолжается работа по реализации 
поручений Президента Республики Казахстан 
по передаче управления пенсионными активами 
ЕНПФ частным управляющим компаниям. Наш 

– Зейнетақы жинақтау қорының 20 
жылдық тарихына және оның болашағына 
көз тастай отырып,  алдағы жоспарлар 
туралы не айта аласыз?

- 2017 жылдың қазанында “БЖЗҚ” АҚ  
Директорлар Кеңесінің шешімімен “БЖЗҚ” 
АҚ-ның 2017-2021 жылдарға арналған 
Корпоративті даму стратегиясы қабылданды. 
Ол зейнетақы жинақтау  жүйесінің қаржылық 
тұрақтылы мен тиімділігін арттырып, 
қамтамасыз етуге бағытталған және Қазақстан 
Республикасы зейнетақы жүйесінің 2030 
жылға дейінгі одан әрі модернизациялау  
тұжырымдамасында қарастырылған әлеуметтік 
дамудың жаңа қағидаттарына сай жасалған.
 
Стратегияда қойылған бірқатар міндеттердің 
ішінде тұрғындардың зейнетақы жинақтау 
мәдениетін дамыту, зейнетақы жинақтау 
жүйесін реформалау жұмыстарына қатысу-
ларына басым бағыт берілген. 

Қазірдің өзінде біз таяу арада заңдық күшіне 
енетін өзгерістерге қатысты жұмыс атқарып 
жатырмыз.  2018 жылдан бастап әйелдердің 
зейнет жасын ұлғайтуға, БЗЖҚ-дан алатын 
төлем  тәртібіне қатысты өзгерістер күтіп 
тұр. Сәл кешірек, 2020 жылдан бастап, 
шартты-жинақтауші компоненті енгізіледі. 
Біздің міндетіміз - ағымдағы реформаларға 
байланысты ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс-
тарды жүргізу.

Бұқаралық ақпарат құралдарында айтылып 
жүргендей, Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттердің еңбеккерлерін 
зейнетақымен қамтамасыз ету туралы ортақ 
келісім дайындалуда. Бұл келісім Одаққа 
мүше мемлекеттердің еңбек мигранттарын 
әлеуметтік қорғауға бағытталған.  Әрбір елден 
зейнетақы импорты мен экспортын, ақпарат 
алмасуды  қамтамасыз ететін Өкілетті орган 
тағайындалады. Қазақстан тарапынан мұндай 
орган ретінде БЖЗҚ белгіленген.

Сонымен қатар, Ұлттық Банк Үкіметпен 
бірлесіп, Қазақстан Республикасы Президен-
тінің БЖЗҚ активтерін жеке басқарушы 
компаниялардың басқаруына беру туралы 

Беседовала Марина Акмаева
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Многим кажется, что понятия “пенсионный Фонд” 
и “современный” несовместимы, возможно так и 
было в начале 2000-х, но не сегодня. Пример АО 
“ЕНПФ” с электронными сервисами доказывает, 
что высокие технологии уже в пенсионном фонде. 
 
ЕНПФ предлагает вкладчикам и получателям 
новые и современные услуги, постоянно работает 
над расширением линейки электронных сервисов, 
избавляющих от необходимости тратить время 
на посещение Фонда и заполнение множества 
документов.

Заманауи 
зейнетақы
қоры

Современный 
пенсионный 
фонд

Салымшылар мен алушыларға ыңғайлы болуы үшін Қордың
электрондық қызметтері www.enpf.kz сайтында қолжетімді.

Для удобства вкладчиков и получателей ЕНПФ
все электронные услуги Фонда доступны на сайте www.enpf.kz

Главный сервис на сайте ЕНПФ “Личный каби-
нет”. Войти в него можно двумя способами: при 
помощи актуального ключа электронной цифровой 
подписи (ЭЦП), полученной в Государственной 

Көп адам үшін “зейнетақы қоры” және “заманауи” 
деген түсініктер өзара үйлеспейтін сияқты болып 
көрінеді. 2000-шы жылдарға дейін солай болса бол-
ған шығар, бірақ қазір емес. Бұған “БЖЗҚ”АҚ-тағы 
жаңа электрондық қызметтер дәлел бола алады.   

БЖЗҚ салымшылар мен алушыларға жаңа, 
заманауи қызметтер ұсынады. Қазір Қор 
электрондық қызметтердің аясын кеңейтуге 
күш салып жатыр. Бұл уақыт шығындап, Қор 
бөлімшесіне келіп неше түрлі құжаттар толтырудан 
құтқарады.

БЖЗҚ сайтындағы басты қызмет – “Жеке 
кабинет”. Оған екі тәсілмен: “Азаматтарға 
арналған үкімет” Мемлекеттік корпорациясынан 
алынған электрондық цифрлық қолтаңбаның 
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корпорации “Правительство для граждан”, и с 
помощью зарегистрированного логина (ИИН) и 
пароля. Регистрация в кабинете доступна только 
для вкладчиков и получателей, выбравших 
интернет в качестве способа информирования.
 
Сегодня через “Личный кабинет” казахстанцы 
могут, не выходя из дома, обратиться за получением 
востребованных услуг ЕНПФ: получать выписку 
о состоянии индивидуального пенсионного счета 
(ИПС) в любое удобное для них время и за любой 
период, а также получить справку о наличии 
пенсионных счетов. Если авторизоваться на сайте 
Фонда с помощью ЭЦП, то можно онлайн подать 
заявление об открытии ИПС за счет обязательных 
пенсионных взносов, о назначении пенсионных 
выплат, а также внести изменения и(или) 
дополнения в реквизиты, в том числе изменить 
способ информирования на интернет. 
 
Для тех, кто предпочитает смартфоны или планшеты 
персональным компьютерам и лэптопам, а таких 
в последнее время большинство, у Фонда есть 
специальное мобильное приложение, работающее 
на двух основных операционных системах Android 
и iOs. С помощью мобильного приложения помимо 
получения выписки с ИПС, можно также получить 
дополнительную полезную информацию, такую 
как показатели Фонда, список адресов филиалов и 
отделений, последние новости.
 
Возвращаясь к сайту ЕНПФ, на нем можно также 
посчитать прогнозный размер будущей пенсии и 
спланировать действия, чтобы увеличить ее. В этом 
поможет сервис “Пенсионный калькулятор” (см. 2 
выпуск “PRO ЕНПФ” на стр. 24).
 
Электронные сервисы также облегчают взаимо-
действие с Фондом. Например, казахстанцы могут 
задать интересующий их вопрос, касающийся нако-
пительной пенсионной системы и деятельности 
ЕНПФ, прямо на сайте, воспользовавшись сервисом 
“онлайн чат”, “обратная связь” и даже позвонив в 
call-центр через сервис “звонок онлайн”.
 
Напоминаем, что наряду с онлайн-услугами по-
прежнему работает call-центр по бесплатному 
номеру 1418. А также получить оперативную 
консультацию можно и на официальных страницах 
ЕНПФ в социальных сетях, подписавшись на 
обновления которых, можно всегда быть в курсе 
точной и актуальной информации.

(ЭЦҚ) маңызды кілті және тіркелген логин 
(ЖСН) мен құпия сөздің көмегімен кіруге болады. 
Зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы 
ақпаратты ғаламтор арқылы алу тәсілін таңдаған 
салымшылар мен алушылар ғана кабинетте 
тіркеле алады.     

Бүгінде қазақстандықтар үйден шықпай-ақ кез-
келген уақытта “Жеке кабинет” арқылы жеке 
зейнетақы шотының (ЖЗШ) жай-күйі туралы 
үзінді-көшірме мен зейнетақы шотының бар-
жоғы туралы анықтама ала алады. Егер Қор 
сайтында ЭЦҚ арқылы авторланатын болсаңыз, 
онда міндетті зейнетақы жарналары есебінен 
ЖЗШ ашу, зейнетақы төлемдерін тағайындау, 
сондай-ақ жеке деректемелер мен хабарлау тәсілін 
өзгерту туралы онлайн өтініш бере аласыз.

Ал компьютерлер мен ноутбуктардың орнына 
планшеттерді пайдаланатындар (соңғы кезде 
олардың саны басым), Қордың арнайы ұялы 
қосымшасын пайдалана алады. Ол Android және 
iOs операциялық жүйелерінде жұмыс істей бере-
ді. Ұялы қосымшаның көмегімен үзінді-көшірме-
ден басқа, Қордың ағымдағы көрсеткіштері, 
филиалдар мен бөлімшелердің мекенжайлары-
ның тізімі секілді қосымша маңызды ақпараттар-
ды алуға болады. 
    
БЖЗҚ сайтына қайта келер болсақ, онда арнайы 
“Зейнетақы калькуляторы” қызметінің көмегімен 
болашақ зейнетақыны болжамды түрде есептеуге 
мүмкіндік бар. Ал бұл зейнетақы мөлшерін 
арттыру үшін оны жоспарлауға септігін тигізеді 
(“PRO ЕНПФ” журн. 2-ші шығ. 24 бетін қараңыз).

Электронды қызметтер қазақстандықтардың 
Қормен байланысын жеңілдете түседі. Мысалы, 
отандастарымыз дәл қазір Қор сайтындағы 
“онлайн чат”, “кері байланыс” сервисі арқылы 
немесе “онлайн қоңырау шалу” сервисі бойынша 
байланыс орталығына хабарласып, жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі және БЖЗҚ қызметі туралы 
сұрақтар қоя алады.  

Естеріңізге сала кетелік, зейнетақы Қорында 
онлайн қызметтермен қатар байланыс орталығы 
да жұмыс істейді. Оның нөмірі - 1418. Сондай-
ақ, БЖЗҚ-ның әлеуметтік желідегі ресми 
парақшаларынан маңызды ақпараттар мен қатар 
шұғыл кеңес те алуға болады. Бұл үшін әрине 
алдымен әлеуметтік желіде тіркелу қажет.

DIY
do it yourself

Елнур Шалкибаев
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        Сказочной в Норвегии считается
       не только природа, но и жизнь.
     Именно в этом государстве пожилые люди
    чувствуют себя лучше всех.

    ТАБИҒАТЫ   
  ҒАЖАЙЫП 
ЕЛ

        Норвегияда табиғат қана емес
       өмірдің өзі ертегідей көрінеді.
     Әлемдегі ең бақытты қарттар
   осында өмір сүреді.

25PRO ЕНПФ
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Согласно результатам рейтинга Global Retirement 
Index 2017 Норвегия была признана наиболее 
благоприятной по уровню качества жизни тех, 
кому за 60. Успешная экономика, мощные 
социальные программы, качественная медицина и, 
конечно, нефть обеспечивают старикам Норвегии 
самую счастливую старость на планете. Откуда у 
маленькой страны с пятимиллионным населением 
такие возможности? До конца 60-х годов прошлого 
столетия Норвегия была очень бедной. Все 
изменилось коренным образом после того, как 
в ней нашли нефть и газ. Доходы, полученные 
от их экспорта, складываются в фонд будущих 
поколений.  Норвегия располагает крупнейшим 
в мире пенсионным фондом, формирующимся за 
счет огромной прибыли с экспорта нефти и газа. Его 
размер в 2016 году превысил 870 млрд долларов.

Норвегия является крупнейшим в 
мире поставщиком страусов.

Норвежцы очень пристально
следят за экологией своей страны. 
Большой популярностью в ней 
пользуются электромобили.
Они освобождены от уплаты
пошлин за ввоз.

Несмотря на то, что леса занимают
27 % территории страны,
в Норвегии запрещено вырубать
лес, они импортируют его из России.

Почти у 80% норвежцев есть свои 
лодки и катера.

Норвежцы пьют кофе больше, 
чем кто-либо, потребляя на душу 
населения 160 л напитка в год.

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ:

Норвегия әлемде түйеқұс өсіруден 
бірінші орындағы мемлекет.

Норвегтер өз елінің экологиясына 
аса жанашырлықпен қарайды. Елде 
электромобильдер өте танымал. 
Олар шеттен әкелінетін тауарларға 
қойылатын баж салығынан 
босатылған. 

Ел аумағының 27 пайызын орманды 
алқаптар алып жатқанымен, оларды 
кесуге тыйым салынған. Ағаш 
Ресейден импортталады.  
 
Норвегтердің 80 пайызына жуығының 
өз қайықтары мен катерлері бар.

Норвегтер жан басына шаққанда 
жылына 160 л кофе ішеді. Бұл 
әлемдегі ең жоғары көрсеткіш.  

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НОРВЕГИИ:ҚЫЗЫҚТЫ 

ДЕРЕКТЕР:

1

2

3

Национальная Страховая Схема была 
введена 1 января 1967 года. Является 
схемой обязательного пенсионного страхо-
вания под управлением администрации 
труда и социального обеспечения Нор-
вегии, финансируется Норвежским казна-
чейством.

Профессиональные пенсии. Профессио-
нальная пенсия начисляется в период тру-
довой занятости работника. В 2006 году была 
введена Обязательная Профессиональная 
пенсия, до этого трудовая пенсия была 
обязательной в государственном секторе 
и опциональной для частного. Это 
означало, что большая часть работников 
частного сектора не являлась участником 
профессиональных пенсионных планов.

Частная пенсия. Для тех, кто желает 
увеличить свои пенсионные выплаты при 
выходе на пенсию, существует возможность 
добровольных накоплений, а также зак-
лючения пенсионных соглашений. К 
примеру, можно производить взнос в пае-
вой инвестиционный фонд или заключить 
индивидуальный пенсионный договор с 
банком или страховой организацией.

Если человек проживает и работает в 
Норвегии как минимум 12 месяцев на 
законных основаниях, то он, как правило, 
является членом Норвежской схемы 
государственного страхования. Однако 
существует два исключения:

Global Retirement  Index 2017 рейтингінің нәтижесі 
бойынша Норвегия 60 жастан асқан тұрғындарының 
өмір сүру сапасының деңгейі бойынша ең қолайлы 
мемлекет болып танылған. Табысты экономика, 
мықты әлеуметтік бағдарламалар, сапалы медицина 
және мұнайдың арқасында Норвегия қарттары 
- әлемдегі ең бақытты зейнеткерлер. Бар-жоғы 
бес миллион халқы бар кішкентай елде мұндай 
мүмкіндік қалай пайда болды? Өткен ғасырдың 
60-шы жылдарының соңына дейін Норвегия 
кедей ел болатын. Бірақ, мұнай мен газ кені 
табылған соң өмір сүру сапасы өзгеріп сала берді. 
Мұнай экспортынан түскен табыс болашақ ұрпақ 
қорына жинақталады. Норвегияда әлемдегі ең ірі 
зейнетақы қоры жұмыс істейді. Ол мұнай мен газ 
экспортынан түскен табыстан құралған. Қордағы 
қаржы 2016 жылы 870 миллиард доллардан асты.

НОРВЕГИЯНЫҢ ЗЕЙНЕТҚЫМЕН 
ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ЖҮЙЕСІНІҢ 
ҚҰРЫЛЫМЫ

1

2

3

Ұлттық Сақтандыру Жүйесі 1967 жылы 
1 қаңтарда енгізілген. Ол зейнетақыны 
міндетті сақтандыру үлгісі болып табы-
лады. Оны Норвегияның еңбек және 
әлеуметтік қамсыздандыру әкімшілігі бас-
қарады. Норвегия қазынасынан қаржы-
ландырылады.   

Кәсіптік зейнетақы. Ол жұмыскердің 
еңбек етіп жүрген кезінде есептеледі. 
2006 жылы Міндетті кәсіптік зейнетақы 
енгізілді. Бұған дейін еңбек зейнетақысы 
мемлекеттік сектор үшін міндетті, жеке 
сектор үшін міндетті емес болатын. 
Сәйкесінше жеке сектордың көптеген 
жұмыскерлері кәсіптік зейнетақы 
жоспарларына қатыспады.  

Жеке зейнетақы. Зейнетақы жинақтары-
ның көлемін арттырғысы келетіндер үшін 
ерікті жарналар аудару және зейнетақы 
келісімін жасау мүмкіндігі бар. Мысалы, 
пайлық инвестициялық қорға жарна 
аударуға және банк немесе сақтандыру 
ұйымымен жеке зейнетақы шартын 
жасасуға болады.

Егер адам Норвегияда заңды негізде 
кемінде 12 ай жұмыс істейтін болса, 
ол Норвегия мемлекеттік сақтандыру 
үлгісінің мүшесі болып табылады. 
Алайда:  
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-

- если человек является резидентом 
Норвегии, но работает в другой стране на 
постоянной основе;

- если человек был отправлен 
работодателем другой страны в Норвегию 
на ограниченный срок работы.

Для получения полного пенсионного права 
на выплаты из системы государственного 
страхования необходимо являться членом 
этой системы на протяжении 40 лет. 
Каждый, проживший в Норвегии по 
крайней мере 40 лет с 16-летнего возраста, 
имеет право на пенсионную выплату с 67 
лет, соответствующую минимальной.

СТАВКИ ВЗНОСОВ
В НАЦИОНАЛЬНУЮ
СТРАХОВУЮ СХЕМУ:

-- для работников по найму –
8,2% от дохода;

- для самостоятельно занятых –
11,4 от дохода.

Взнос за счет работодателя составляет 
определенный процент от выплаченной 
заработной платы. Взносы работодателей 
дифференцированы в зависимости от 
географического положения и уровня 
экономического развития различают 5 
зон. Ставки взносов работодателей в этих 
зонах варьируются от 0,0% до 14,1%. 
Дополнительный взнос от работодателя в 
размере 12,5 % отчисляется от заработных 
плат, превышающих базовую в 16 раз.

Пенсионный возраст в Норвегии До конца 
2010 года пенсионный возраст для женщин 
и мужчин был 67/70 лет, соответственно. 
Более гибкий режим выхода на пенсию 
был введен 1 января 2011 года. Теперь 
существует возможность выхода на пенсию 
с 62 до 75 лет. Однако, наиболее частым 
возрастом выхода на пенсию остается 67 лет, 
и является одним из самых высоких в мире. 
Цифра официального выхода на пенсию 
кажется завышенной, но уровень жизни 
в Скандинавии намного лучше, нежели в 
большинстве стран мира. К тому же средняя 
продолжительность жизни в Норвегии – без 
малого 90 лет. Человек вправе сам опреде-
лять возраст выхода на пенсию, размер 
выплаты и продолжительность трудовой 
деятельности. Система позволяет продолжать 
трудовую деятельность, даже если человек 
уже получает пенсию. Он может выбрать 
совмещение работы и пенсии, которое 
подходит ему лучше всего. К примеру, такое 
сочетание: 80% работы и 40% пенсионной 
выплаты. Возможности практически 
безграничны. Размер пенсионных выплат, 
которые он получит в будущем, зависит 
от его выбора начала получения и объема 
получаемой пенсии. Чем больше и дольше 
работает человек, тем больше он получит в 
будущем. Если он продолжит работать после 
начала получения пенсионных выплат, то 
будет зарабатывать свои дополнительные 
пенсионные права.

Норвегия одна из самых развитых стран в 
мире, с очень большим показателем ВВП на 
душу населения, превышающий данный 
показатель в США. Именно поэтому в 
Норвегии самые большие заработные 
платы и соответственно такие же пенсии.

- Норвегияның резиденті болғанымен 
тұрақты негізде басқа елде жұмыс істейтін 
адам;

- егер басқа елдің жұмыс берушісі 
Норвегияға шектеулі мерзімге жұмысқа 
жіберген жұмыскер мемлекеттік сақтан-
дыру үлгісінің мүшесі бола алмайды. 

Мемлекеттік сақтандыру зейнетақыны 
үлгісінен толық мөлшерде алу құқығына ие 
болу үшін 40 жыл бойы осы жүйенің мүшесі 
болу керек. Норвегияда 16 жасынан бастап 
40 жыл өмір сүрген әрбір азамат 67 жасынан 
бастап ең төмен зейнетақы төлемдерін алуға 
құқылы.

-

ҰЛТТЫҚ САҚТАНДЫРУ
ЖҮЙЕСІНЕ ТӨЛЕНЕТІН 
ЖАРНАЛАРДЫҢ МӨЛШЕРІ:

-- жалдамалы жұмыскрлер үшін –
табыстың 8,2 пайызы;

- өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін – 
табыстың 11,4 пайызы.

Жұмыс беруші есебінен төленетін жарна 
жалақының белгілі бір пайызын құрайды. 
Жұмыс берушілердің жарналары әртарап-
тандырылған. Елде жағрафиялық орны және 
экономикалық даму деңгейіне байланысты 
5 аймақ бар. Бұл аймақтардағы жұмыс 
берушілер төлейтін жарналардың мөлшері 
0,0 пайыздан 14,1 пайызға дейін барады. 
Жұмыс берушілер базалық жалақыдан 16 
есе жоғары жала-қы көлемінен 12,5 пайыз 
мөлшерінде қосымша жарна төлейді. 

Норвегиядағы зейнеткерлікке шығу 
жасы. Бұл елде зейнетке шығу жасы 
2010 жылдың соңына дейін әйелдер 
үшін 67 жас, ерлер үшін 70 жас болған. 
2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
зейнеткерлікке шығудың анағұрлым 
икемді тәртібі енгізілді. Енді зейнетке 
62-75 жас аралығында шығуға болады. 
Бірақ, бәрібір елде зейнеткерлікке 
жиі шығатын жас – 67 жас. Бұл 
әлемдегі ең жоғары көрсеткіштердің 
бірі. Алайда Скандинавияда өмір сүру 
деңгейі басқа елдерге қарағанда едәуір 
жоғары. Оның үстіне Норвегиядағы 
орташа өмір сүру ұзақтығы  - 90 жас! 
Мұнда азаматтар зейнеткерлікке шығу 
жасын, зейнетақы мөлшерін және 
еңбек жолының ұзақтығын өздері 
белгілей алады. Яғни, зейнетақы жүйесі 
зейнеткер болсаңыз да еңбек қызметін 
қалауыңызша ұзартуға мүмкіндік береді. 
Бір сөзбен айтқанда зейнетақы ала 
отырып, жұмыс та істей аласыз. Мысалы 
мынадай үйлесім: 80% жұмыс, 40% 
зейнетақы төлемдері. Мүмкіндіктер көп. 
Болашақ зейнетақыңыздың мөлшері 
өз таңдауыңыз бойынша зейнетақыны 
алу уақыты мен алатын зейнетақының 
көлеміне байланысты. Ұзақ әрі көп 
жұмыс істеген адамның зейнетақысы 
да жоғары болмақ. Егер зейнеткерлікке 
шықсаңыз да жұмыс істей беретін 
болсаңыз, қосымша зейнетақы құқығына 
ие боласыз.

Норвегия - әлемдегі ең дамыған елдердің 
бірі. Мұнда ішкі жалпы өнім жан басына 
шаққанда АҚШ-тан жоғары. Сол үшін 
де ең жоғары жалақы мен зейнетқы 
Норвегияда төленеді.
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делах, суете, живет интересами членов своей семьи, 
родственников друзей, но не своими собственными. 
Лишь изредка находит время на то, чтобы заняться 
тем, что ему действительно нравится и хочется 
делать.

Получается, что только в детстве и старости 
у человека есть возможность делать все, что 
захочется. Но вот разница только в том, что в детстве 
ребенок не заботится о том, откуда взять средства 
на свои интересы и развлечения, ведь для этого 
есть родители, бабушки, дедушки, тети, дяди. А 
вот, после выхода на пенсию и обретения свободы, 
встает вопрос, где взять деньги для занятий по 
собственным интересам. Помните детскую сказку 
про дудочку и кувшинчик, когда волшебник 
подарил девочке дудочку. Если сыграть на ней, то 
на полянке становится видно все ягоды, которые 
прятались под листьями, и девочка без труда может 
их всех собрать. Но проблема в том, что собирать не 
во что. Девочка опять обращается к волшебнику. 
Тогда он взамен дудочки дарит ей кувшинчик для 
сбора ягод. Девочка, радуясь, бежит к полянке, но 
без мелодии дудочки ягодки уже успели спрятаться. 
Вот так бывает и в жизни, есть или дудочка, или 
кувшинчик. Пока работаешь, есть деньги, но нет 
времени, и наоборот на пенсии – уйма времени, но 
нет достаточно денег. 

Для того чтобы, выйдя на пенсию, заниматься 
любимым хобби, тратить деньги на себя любимого, 
на свои интересы на все то, на что хронически не 
хватало времени, необходимо заранее позаботиться 
о создании собственной финансовой “подушки 
безопасности”. И чем раньше, вы начнете копить и 
откладывать себе на пенсию, тем большую сумму вы 
сможете себе накопить. И понятное дело, если у вас 
будет внушительная сумма, то вы сможете позволить 
себе гораздо больше: занятия в тренажерных залах 
и бассейнах, изучение любимого иностранного 
языка, обучение ландшафтному дизайну, шахма-
там, билеты в театры и на концерты, отдых в 
санаториях, путешествия – одним словом, все, что 
пожелает душа. Сделать это вполне реально, надо 
запланировать свое будущее на пенсии, регулярно 
отчислять пенсионные взносы, пополняя свой 
пенсионный счет доходами из других источников: 
добровольными пенсионными взносами, иными 
продуманными инвестициями. Самое главное –
-  сделать это, как можно раньше.

“Сонда адам тек бала кезінде және зейнет 
жасында ғана емін-еркін демалып, қалаған ісімен 
айналыса алады екен ғой” деген ой келеді. Тек бұл 
жерде баланың ата-анасы мен ата-әжесі тұрғанда 
ақшаның қайдан келетінімен ісі болмайды.

Ал зейнет жасында сүйікті іспен айналысуға 
уақыт табылғанымен, оған ақша табыла қояр 
ма екен? Белгілі орыс жазушысы Валентин 
Катаевтың “Кішкентай сыбызғы мен құмыра” 
деп аталатын ертегісін білесіз бе? Онда сиқыршы 
кішкентай қызға сыбызғы сыйлайды. Сол 
сыбызғыда ойнасаң, алаңқайда жапырақтардың 
астына жасырынған жидектердің барлығы 
көрінеді. Оларды еш қиналмай жинауға болады. 
Бірақ, жинауға ыдыс жоқ. Сонда жеткіншек 
қыз сиқыршыға өтініш жасайды. Сиқыршы 
сыбызғының орнына кішкентай құмыра береді. 
Қыз қуанып, алаңқайға жүгіріп шығады. Бірақ, 
жидектер сыбызғының әуені естілмеген соң 
көрінбейді. Мінеки, өмірде де солай, сыбызғы 
болса, құмыра жоқ, құмыра болса сыбызғы жоқ. 
“Әттең тонның келтесі-ай”! Жұмыс істеп жүрген 
кезде ақша бар, бірақ уақыт жетпейді, зейнетіңде 
уақыт бар, бірақ, қалтаң таяз.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні: 
зейнеткерлікке шығып, қазыналы, қалталы 
қарт болып жүру үшін, сүйікті ісіңе қысылмай 
ақша жұмсау үшін ерте бастан қамданып, 
болашаққа қор жинаған абзал. Қаншалықты 
көп жинасаңыз, зейнет жасында алар зейнетақы 
да қомақты бола түседі. Яғни, “Не ексең, соны 
орасаң”. Әрине, қалта қалың болса, спортпен 
айналысуға, немерелерді ертіп, концерт, театрға 
баруға болады. Шипажайға барып демалуға,ел 
аралауға  мүмкіндік табылады. Жастық шақта 
тартқан бейнеттің қартайғанда зейнетін көру 
үшін болашақты бүгіннен жоспарлап, құрметті 
демалысқа қаржы жинаңыз. “Тарта жесең 
тай қалар, тартпай жесең не қалар!?”, - деп 
ата-бабамыз бекерге айтпаса керекті. Демек, 
зейнетақы шотыңыз тұрақты түрде жарналармен 
толығып тұрса,ол  - қамсыз қарттығыңыздың 
кепілі! Бұл үшін ерікті зейнетақы жарналарының 
да тигізер септігі зор.”Ерте тұрған еркектің 
ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық” 
демекші, ерте бастан қамданып, болашағының 
іргесін бүгіннен бастап қалауға кіріскен жанның 
болашағы жарқын бола түсері сөзсіз!

Кішкентай 
сыбызғы 
мен құмыра Свободная жизнь у 

среднестатистического 
человека бывает в 

самом начале, когда 
еще не надо ходить 

в школу, и на пенсии, 
когда уже не надо 

ходить на работу. Весь 
остальной отрезок человек 
постоянно занят: учебой в 

школе, затем в университете, 
и наконец, работой. Во 

время учебы в школе еще есть 
немного времени на занятия 

по интересам (спорт, музыка, 
танцы, рисование), в студенчестве 

тоже еще есть возможность 
заниматься в свободное от учебы 

время любимым делом. Но 
вот на работе, этого времени 
катастрофически не хватает. 

К тому же большинство из 
нас обзаводится своей второй 
половиной, появляются дети, 

и… человек уже живет не 
для себя, а для своей семьи, 
детей. Как прокормить себя 

и свою семью, обзавестись 
собственным жильем, как 
устроить ребенка в садик, 

школу, спортивную секцию, 
не забыть про родственников 

мужа (жены), есть еще друзья, 
коллеги, с которыми тоже надо 

поддерживать отношения. 
Человек обрастает социальными 

ролями, он уже не только и не 
столько “он” в единственном 

числе, он уже муж (жена), отец 
(мать), зять (невестка), чей-то 

дядя (тетя) и т.д.  Времени на себя 
любимого, на свои личные интересы 

практически не остается. Человек 
растворяется в повседневных заботах, 

Дудочка и 
кувшинчик

Адам баласы негізі мектеп жасына
дейін және зейнеткерлікке
шыққаннан кейін еркіндеу өмір
сүреді екен. Одан басқа кезең әрине
қарбалас тірлікке толы: мектепке
барады, университетте оқиды, жұмыс
істейді. Енді мектеп қабырғасында көңіл
сүйген өнермен айналысуға мүмкіндік
бар (спорт, музыка, би, сурет салу)
деп айтуға болады. Студенттік жылдары
да сүйікті ісіңмен айналысуға уақыт
табылады. Бірақ, жұмыста басқа тірлікке
мойын бұруға уақыт табу қиын. Адам бұл
кезеңде өзі үшін емес, әйелі, бала-шағасы
үшін өмір сүреді. Сананы тұрмыс билейді:
“Үй салсам екен, сол үйде бала-
шағамаман болып, қарындары тоқ,
уайымдары жоқ болып, қатарынан
қалмай өмір сүрсе екен”, - деп
тілейсің. Оның үстіне ата-анаңды,
туған-туыстарыңды, дос-
жарандарыңды, әріптестеріңді 
ұмытуға болмайды.
Абыройыңды сақтай отырып,
барлығымен лайықты қарым-
қатынас жасағың келеді.
Қолыңнан келсе, қамқор болуға,
қолдау көрсетуге дайынсың.
Ал өзіңе қарауға,тіпті
уақтысында лайықты емделіп
алуға да уақыт табылмай жатады.
Бітпейтін күнделікті қу тіршілік 
өзіңді ұмыттырып жібереді...
Ал демалыс күндері жаның 
қалайтын іспен айналысуға уақыт 
анда-санда табылса табылар, 
табылмаса ол да жоқ. Осылай өмір 
шіркін “Сіз бен бізге білінбей” 
өте береді, өте береді. Сөйтіп 
жүргенде шашқа ақ кіреді, бел 
ауырып, балтыр сыздай бастайды... 
Ал көңілдегі армандар қол жетпес 
сағымдай болып қала береді.
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Анатомия фонда:

Қор анатомиясы:

иммунитет

Мы не зря сравнили Департамент риск-
менеджмента с иммунитетом человека, который 
минимизирует риск заболеть, даже если никто 
об этом и не догадывается. Также и работа 
подразделения, которая “на первый взгляд, как 
будто не видна” для сторонних глаз, но необходима.

Дорогие читатели, редакция 
журнала продолжает нашу 
экскурсию по Фонду. В этот раз 
знакомим с работой коллег из 
подразделения, организующего 
работу по оценке рисков и 
участвующего в их снижении – с 
Департаментом риск-менеджмента 
(ДРМ). А поможет в рассказе 
человек, который знает о работе, 
целях и планах подразделения — 
директор ДРМ
Әмірғалиева Ләззат Ерназарқызы.

Құрметті оқырмандар, журнал 
редакциясы Қор бойынша 

экскурсиясын жалғастырады. 
Бұл жолы тәуекелдерді бағалау 

жұмыстарын ұйымдастыратын және 
оларды төмендетуге атсалысатын 

бөлімше – Тәуекел-менеджмент 
департаментіндегі әріптестеріміздің 

жұмысымен танысамыз. Бізге осы 
департаменттің жұмыстары, 

мақсаты және жоспарлары туралы 
оның директоры Ләззат Ерназарқызы 

Әмірғалиева әңгімелеп береді. 

Иммунология 1

Риск-менеджмент — неотъемлемый компонент 
деятельности АО “ЕНПФ”, направленный на 
идентификацию, оценку, контроль и мониторинг 
рисков, которые могут негативно влиять, в том 
числе и на репутацию Фонда.
 
Деятельность подразделения предусматривает 
комплексное управление финансовыми и 
операционными рисками, своевременное их 
выявление, обеспечение принятия оперативных 
мер по минимизации и управлению рисками. 
По признанию госпожи Әмірғалиевой, перед 
сотрудниками ДРМ стоит много задач. Например, 
Департамент разрабатывает политику и процедуры 
системы управления рисками и внутреннего 
контроля, и отвечает за формирование подходов по 
их постоянному совершенствованию. 

Біз Тәуекел-менеджмент департаментін (ТМД) 
адам иммунитетімен бекерге салыстырған жоқпыз. 
Иммунитет адамды әр түрлі ауруларға шалдығудан 
қорғайды. Адам мұны сезбеуі де мүмкін. Аталмыш 
бөлімшенің жұмысы да солай. Ол сырт көзге онша 
көрінбегенімен өте қажет.

Тәуекел-менеджменті – “БЖЗҚ” АҚ қызметінің 
ажырамас бөлігі. Ол Қордың қызметіне, 
мәртебесіне кері әсер етуі мүмкін тәуекелдерді 
сәйкестендіру, бағалау және мониторинг жүргізуге 
бағытталған.    

Департаменттің қызметі қаржылық және 
операциялық тәуекелдерді кешенді басқару, 
оларды дер кезінде анықтау, азайту және басқару 
бойынша шұғыл шаралар қабылдауды қамтамасыз 
етуге бағытталған. Әмірғалиева ханымның 
айтуынша, ТМД қызметкерлерінің алдында көп 
міндеттер тұр. Мысалы, департамент тәуекелдерді 
басқару және ішкі бақылау жүйесінің саясаты мен 
оны жүзеге асыру тәртібін және оларды жетілдіруге 
бағытталған тәсілдерді әзірлейді.       

1 Изучение сущности и функционирования иммунной системы.1 Иммундық жүйенің мәні мен қызметін зерделеу.
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“Ключевым направлением является проведение 
мониторинга деятельности Фонда на регулярной 
основе, оценки финансовых рисков и участие 
в разработке мероприятий по снижению их 
уровня”, — говорит директор Департамента риск-
менеджмента. Кроме того, проводится регулярный 
анализ эмитентов финансовых инструментов, 
контрпартнеров по договорам банковского вклада, 
с целью выявления потенциально проблемных 
активов.
 
Сотрудники ДРМ в рамках управленческой 
отчетности готовят аналитический обзор портфеля 
пенсионных и собственных активов, подверженнос-
ти Фонда финансовым и нефинансовым рискам.

Иммундық профилактика
Иммунопрофилактика

В процессе работы сотрудники Фонда сталкиваются 
с рисками, которые в той или иной степени влияют 
на достижение запланированных показателей и 
целей, на эффективность принимаемых решений 
и результативность деятельности ЕНПФ в целом. 
Из-за чего сотрудникам Департамента риск-
менеджмента приходится постоянно держать руку 
на пульсе и совершенствовать инструменты и 
политику управления рисками.
 
“С целью построения эффективной системы 
управления рисками и внутреннего контроля с 
начала текущего года Департамент провел ряд 
мероприятий”, — уточняет наша собеседница. 
Например, пересмотрел подходы в управлении 
рисками и внутреннего контроля Фонда, актуали-
зировал регламентирующую их методологическую 
базу.
 
В апреле 2017 года Совет директоров Фонда 
утвердил новую политику управления рисками, 
отражающую концепцию и подходы в управлении 
рисками. В новой редакции доработаны принципы 
по определению и охвату всех видов рисков, с 
которыми сталкивается Фонд в своей деятельности, 
и инструменты по управлению рисками. Эти 
изменения нацелены на обеспечение открытости, 
прозрачности и доступности подходов управления 
рисками для сотрудников (владельцев бизнес-
процессов) и руководства Фонда.

“Среди важных аспектов в пересмотре принципов 
системы внутреннего контроля можно выделить 
внедрение трехуровневой системы защиты 
деятельности Фонда, которая адаптирована под 
международные стандарты”, — делится госпожа 
Әмірғалиева. Теперь участники бизнес-процессов 
(сотрудники) несут ответственность за выявление, 
анализ, управление, снижение уровня рисков и 
формирование отчетности по ключевым из них. 
Проще говоря теперь защита, как и иммунная 
система человека, стала многоуровневой.

Иммундық ынталандыру 2

Иммуностимуляция 2

Для оценки финансовых рисков ДРМ использует 
различные инструменты: стресс-тесты, анализ чувст-
вительности, VAR-оценка3 и другие методы. “Мы 
стараемся работать на опережение, предугадывать 
возможные риски, продумываем пути решения 
особенно учитывая наличие проблемных и тре-
вожных активов в портфеле ЕНПФ, полученных 
в результате объединения пенсионных активов. 
Для этого мы усилили систему предупреждения 
и снижения кредитных рисков эмитентов”, — 
поясняет Ләззат Әмірғалиева.
 
Национальный Банк Республики Казахстан, как 
Доверительный управляющий пенсионных и 
собственных активов Фонда (с 28 марта 2017 года) 
также обеспечивает наличие системы управления 
рисками. При этом, инвестиционная стратегия 
Нацбанка по отношению к собственным активам 
Фонда опирается на лимиты и ограничения, 
установленные “Политикой инвестирования”, 
разработанной ДРМ. “В Политике закреплены 
требования к рейтингам эмитентов, ограничения 
по перечню и размеру размещения в финансовые 
инструменты одного эмитента, за счет чего 
обеспечивается инвестирование с минимальным 
уровнем риска, что в конечном счете помогает 
сохранить собственный капитал Фонда”, —
- уточняет глава Департамента риск-менеджмента. 
 
Подразделение пересмотрело положения по 
утверждению и определению уровней риск-
аппетитов и уровней риск-толерантности Фонда 

“Ең маңызды бағыт – Қор қызметіне тұрақты негізде 
мониторинг жүргізу, қаржылық тәуекелдерді 
бағалау және олардың деңгейін төмендету бойынша 
шаралар әзірлеуге қатысу”, - деді өз сөзінде Тәуекел-
менеджменті департаментінің директоры. Одан 
басқа, ықтималды проблемалық активтерді анықтау 
мақсатында қаржы құралдарының эмитенттеріне, 
банк салымы шарттары бойынша қарсы әріптестерге 
тұрақты түрде сараптама жүргізіледі.  

ТМД қызметкерлері басқарушылық есептілік 
аясында зейнетақы және меншікті активтердің 
портфелі, Қордың қаржылық және қаржылық емес 
тәуекелдерге бейімділігі бойынша талдамалы шолу 
әзірлейді.

Жұмыс барысында Қор қызметкерлері әр түрлі 
тәуекелдерге тап болады. Олар жоспарланған 
көрсеткіштер мен мақсаттарға, қабылданатын 
шешімдердің тиімділігіне және жалпы Қор 
қызметінің нәтижелі болуына әр түрлі дәрежеде 
әсер етуі мүмкін. Сол үшін ТМД қызметкерлері 
Қор қызметін қатаң бақылауда ұстап, тәуекелдерді 
басқару саясаты мен құралдарын жетілдіруге күш 
салады.   

“Департамент ағымдағы жылдың басында 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін 
тиімді құру мақсатында бірқатар шаралар 
өткізді”, - деді кейіпкеріміз. Мысалы, Қордың 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау тәсілі 
қайта қаралды, оларды реттейтін әдістемелік база 
өзектендірілді. 

2017 жылдың сәуірінде Қордың Директорлар 
кеңесі тәуекелдерді басқарудың жаңа саясатын 
бекітті. Сол арқылы тәуекелдерді басқару тәсілдері 
мен тұжырымдамасы айқындалды. Қор қызметі 
барысында пайда болатын тәуекелдердің барлық 
түрін қамту және белгілеу бойынша қағидалар және 
тәуекелдерді басқару құралдары жаңа редакцияда 
бекітілді. Бұл өзгерістер Қор басшылығы мен 
қызметкерлері (бизнес-үдерістердің иелері) үшін 
тәуекелдерді басқару тәсілдемесінің қолжетім-
ділігін, ашықтығын қамтамасыз етуге 
бағытталған.    

“Ішкі бақылау жүйесінің қағидаларын қайта 
қарауда Қор қызметін үш деңгейлік қорғау 
жүйесінің енгізілгендігін атап өтуге болады. Ол 
халықаралық стандарттарға бейімдетілген”, - 
деді Әмірғалиева ханым. Енді бизнес-үдерістерге 
қатысушылар (қызметкерлер) тәуекелдерді 
анықтау, талдау, басқару, тәуекелдердің деңгейін 
төмендету және соларға қатысты  есептілік 
қалыптастыру бойынша жауап береді. Бір сөзбен 
айтқанда, енді Қордың қорғаныс жүйесі көп 
деңгейлі сипатқа ие болды.

ТМД қаржылық тәуекелдерді бағалау үшін әр түрлі 
құралдарды қолданады. Олар: стресс-тестілер, 
сезгіштік талдау, VAR-бағалау және басқа да 
әдістер. “Біз қашанда озық жүруге, мүмкін болатын 
тәуекелдерді алдын ала болжауға тырысамыз. 
БЖЗҚ портфелінде зейнетақы активтерін біріктіру 
кезінде пайда болған проблемалық, қатерлі 
активтердің бар екендігін ескере отырып, шешу 
жолдарын ойластырамыз. Эмитенттердің несиелік 
тәуекелін алдын ала  ескерту және төмендету 
жүйесін күшейттік”, — деп түсіндірді Ләззат 
Әмірғалиева.      

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі де 
Қордың зейнетақы және меншікті (2017 жылдың 
28 наурызынан бастап) активтерін Сенімгерлік 
басқарушы ретінде тәуекелдерді басқару жүйесінің 
бар екендігін қамтамасыз етеді. Бұл ретте, Ұлттық 
Банктің Қордың меншікті активтеріне қатысты 
инвестициялық стратегиясы ТМД дайындаған 
“Инвестициялау саясаты” бекіткен лимиттер мен 
шектеулерге негізделген. “Саясатта эмитенттердің 
рейтингтеріне қатысты талаптар, бір эмитенттің 
қаржы құралына орналастыру мөлшері мен тізбесі 
бойынша шектеулер бекітілген. Соның арқасында 
активтері тәуекелі төмен қаржы құралдарына 
инвестицияланады. Ал бұл, Қордың меншікті 
капиталын сақтауға көмектеседі”, — деп нақтылады 
Тәуекел-менеджменті депаратментінің басшысы.     

Департамент тәуекелдің Қор үшін қолайлы 
жиынтық дәрежесін бекіту мақсатында тәуекелге 

2 Комплекс мероприятий, активизирующих иммунную систему.
3 Value at Risk — стоимостная мера риска

2 Иммундық жүйені жандандыратын кешенді шаралар.
3 Value at Risk - тәуекелдің құндық өлшемі 
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с целью установления приемлемой для Фонда 
совокупной степени риска, которую готов принять 
и понести в зависимости от текущих финансовых и 
операционных возможностей ЕНПФ. Отметим, что 
совокупный риск-аппетит утверждается Советом 
Директоров на ежегодной основе или по мере 
необходимости. 

ДРМ усилил методы мониторинга ключевых 
индикаторов риска (КИР) и расширил их перечень. 
КИР — опережающие показателями и отражают 
потенциальные источники операционных рисков. 
Этот вид инструмента позволяет идентифицировать 
потенциальные риски заранее и реагировать на них 
соответственно.

ДРМ внедрил новый классификатор факторов 
риска, который позволяет четко определить и 
причины событий риска при заполнении журнала 
рисковых событий. Другим новшеством является 
инструменты по самооценке операционных рисков, 
которые используются в целях идентификации 
и оценки существенных (реализованных/
потенциальных) операционных рисков, уровня 
управления операционными рисками самими 
структурными подразделениями Фонда.

Все результаты применяемых инструментов 
должны быть в первую очередь нацелены на 
минимизацию повторного выявления реализо-
ванных и потенциальных рисков. Для ведениея 
централизованного контроля и мониторинга мер 
по устранению рисков ДРМ использует План 
мероприятий по минимизации рисков, утверж-
денный Правлением Фонда.

Иммунитетті нығайту 
Укрепляя иммунитет

Управление рисками, по признанию нашей собе-
седницы, “процесс не статичный, это непрерывная 
и повторяющаяся последовательность взаимосвя-
занных мероприятий, затрагивающих различные 
виды деятельности Фонда”. И от подготовительной 
работы Департамента риск-менеджмента зависит 
“иммунитет” Фонда.
 
“В целях минимизации рисков инвестиций помимо 
оценки финансового состояния, планируется в 

дальнейшем совершенствование и расширение 
спектра механизмов и применяемых инструментов 
для выявления тригерров и индикаторов, 
сигнализирующих выявление рисков”, — делится 
планами подразделения Ләззат Әмірғалиева.
 
Постоянное совершенствование является неотъем-
лемой составляющей работы Департамента, за 
счет которой будет достигнута основа к внедрению 
эффективной и результативной системы управ-
ления рисками и внутреннего контроля с целью 
предотвращения системных ошибок и предупреж-
дения рисков, влияющих на достижение конечной 
цели по качественному оказанию пенсионных услуг 
Фонда. Так, например, перед Департаментом стоит 
задача в ближайшем будущем актуализировать 
и определить стратегии Фонда по управлению 
непрерывности деятельности.

Т-хелперлер
Т-хелперы

Департамент риск-менеджмента редакция сравнила 
с иммунитетом, а значит сотрудников подразделения 
можно сравнить с помощниками иммунной системы —
— Т-хелперами. Ведь от них зависит реакция 
“подразделений” в организме человека на появление 
конкретного антигена (риска), они оберегают не 
только иммунную систему (Департамент), но и 
весь организм в целом (Фонд).
 
“В Департаменте риск-менеджмента трудится 
8 человек и еще предусмотрены 2 вакансии, —
— делится Директор Департамента — При этом 
средний возраст сотрудников составляет более 
30 лет. Все они имеют определенный опыт 
работы в финансовых организациях в области 
управления рисками, высокопрофессиональные и 
ответственные люди”.
 
Чтобы присоединиться к команде “помощников”, 
кандидаты, по словам нашей собеседницы, должны 
обладать аналитическим складом ума, быть проак-
тивными, владеть знаниями в области риск-
менеджмента и внутреннего контроля, желательно 
знание иностранных языков с целью изучения между-
народных практик из первоисточников. По сути каж-
дый сотрудник ЕНПФ может считать себя Т-хелпером, 
стоящим на страже жизнедеятельности Фонда.

деген тәбет пен тәуекелге төзімділік деңгейін 
анықтау және белгілеу бойынша ережелерді қайта 
қарады және оны Қордың ағымдағы қаржылық 
және операциялық мүмкіндігіне қарай қабылдауға 
дайын. Айта кетелік, тәуекелге деген жиынтық 
тәбетті жыл сайынғы негізде немесе қажетіне қарай 
Директорлар кеңесі бекітеді.   

ТМД тәуекелдің маңызды көрсеткіштеріне (ТМК) 
бақылау жүргізу әдісін күшейтті және олардың 
тізімін кеңейтті. ТМК  – озық көрсеткіштер және 
операциялық тәуекелдердің әлеуетті дереккөздерін 
көрсетеді. Бұл құрал әлеуетті тәуекелдерді 
сәйкестендіруге және оларға сәйкесінше барабар 
ден қоюға мүмкіндік береді.

ТМД тәуекел факторларын жаңадан сыныптаушы 
құралды енгізді. Ол тәуекелді уақиғалар журналын 
толтыру барысында тәуекел оқиғасын және оның 
себебін нақты анықтауға мүмкіндік береді. Тағы бір 
жаңа енгізілім – операциялық тәуекелдерді өзін-өзі 
бағалау құралдары. Олар елеулі (жүзеге асырылған/
әлеуетті) операциялық тәуекелдерді, Қордың 
құрылымдық бөлімшелерінің операциялық 
тәуекелдерді басқару деңгейін сәйкестендіруге 
және бағалау мақсатында қолданылады.

Қолданылатын құралдардың барлық нәтижелері 
бірінші кезекте жүзеге асырылған және әлеуетті 
тәуекелдердің қайта анықталуын азайтуға 
бағытталған болуы керек. ТМД тәуекелдерді жою 
бойынша шараларды бір орталықтан бақылау 
және мониторинг жүргізу үшін тәуекелдерді азайту 
бойынша Шаралар жоспарын қолданады. Оны Қор 
Басқармасы бекіткен.

Кейіпкеріміздің айтуынша, тәуекелдерді басқару 
“тұрақсыз үдеріс. Бұл Қордың әр түрлі қызметіне 
әсер ететін, өзара байланысты шаралардың 
үздіксіз және қайталанып отыратын жүйелілігі”. 
Қордың “иммунитеті” Тәуекел-менеджменті 
департаментінің дайындық жұмыстарына 
байланысты. 

“Болашақта қаржылық жағдайды бағалаудан 
басқа, инвестициялау тәуекелдерін азайту 

мақсатында тәуекелдердің анықталғандығын 
білдіретін триггерлер мен индикаторларды 
анықтауға қолданылатын механизмдер спекторы 
мен құралдарды жетілдіру және кеңейту 
жоспарланып отыр”, - деді Ләззат Әмірғалиеева.

Жұмыс сапасын үздіксіз жетілдіру – Департамент 
қызметінің ажырамас бөлігі. Сол арқылы 
Қордың көрсететін қызметтерінің сапасын 
арттыру бойынша түпкілікті мақсаттарға әсер 
ететін жүйелік қателіктер мен тәуекелдерді жою 
мақсатында нәтижелі және тиімді тәуекелдер 
мен ішкі бақылау жүйелерін енгізуге мүмкіндік 
беретін негіздерге қол жеткізіледі. Мысалы, жақын 
болашақта Департамент алдында Қордың үздіксіз 
қызметін басқару бойынша стратегиясын анықтау 
және өзекті ету міндеті тұр. 

Редакция Тәуекел-менеджменті департаментін 
иммунитетпен салыстырды. Демек, аталмыш бөлім-
шенің қызметкерлерін иммун жүйесінің көмекші-
лері – Т-хелперлермен салыстыруға болады. 
Өйткені, адам ағзасында пайда болған нақты 
антигенге (тәуекелдер) қатысты “департаменттің” 
қалай әрекет ететіндігі соларға байланысты. Олар 
иммун жүйесін ғана емес (Департамент) бүкіл 
ағзаны (Қор) қорғайды.     

“Тәуекел-менеджменті департаментінде 8 адам 
жұмыс істейді, тағы 2 бос қызмет орны бар. Бұл 
ретте қызметкерлердің орташа жасы 30 жастан 
асады. Олардың барлығы қаржы ұйымдарында 
тәуекелдерді басқару саласында бай тәжірибе 
жинаған жоғары білікті, жауапты азаматтар”, -деді 
Л. Әмірғалиева.  

Оның айтуынша, команда мүшесі болу үшін 
үміткерлер әр нәрсеге талдамалы ақыл-ой 
тұрғысынан қарайтын, тәуекел-менеджменті 
және ішкі бақылау саласында өте білімді, 
белсенді азаматтар болуы керек. Халықаралық 
тәжірибелерді түпнегізден алу үшін шет тілдерін 
білген жақсы. Түптеп келгенде, БЖЗҚ-ның әрбір 
қызметкері өзін Қор қызметін қорғау жолында 
тұрған Т-хелпер деп санай алады. 
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ФОТООТЧЕТ:
ФОТО-ЕСЕП:

Первый Меморандум о сотрудничестве и 
взаимодействии был подписан 29 мая 2017 года 
по итогам встречи председателя правления АО 
“ЕНПФ” Нурбуби Наурызбаевой с акимом Южно-
казахстанской области Жансеитом Туймебаевым. 
До конца 2017 года такие Меморандумы были 
подписаны с акиматами всех областей Республики 
Казахстан, городов Алматы и Астаны. Согласно 
Меморандумам ЕНПФ будет готовить материалы 
и проводить разъяснительную работу среди 
населения, а Акиматы - оказывать содействие.

Также в ходе поездок по регионам РК руководство 
Фонда встречалось с населением, журналистами 
региональных СМИ, представителями местной 
власти, а также с трудовыми коллективами 
крупнейшего промышленного предприятия – 
Актюбинского завода ферросплавов, Мангистау-
мунайгаз и кондитерской фабрики АО “Баян 
Сулу”.
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Встреча Председателя Правления
с руководством акимата Атырауской области.

Встреча заместителя Председателя Правления
с  заместителем акима Западно-Казахстанской области

Подписание меморандума
с акиматом Кызылординской области

Встреча Председателя Правления
с акимом и активом Актюбинской области

Встреча Председателя Правления с работниками 
Актюбинского завода ферросплавов

Подписание меморандума
с с акиматом Акмолинской области

Встреча Председателя Правления с с 
женщинами-предпринимателями Восточно-

Казахстанской области

Встреча Председателя Правления с населением 
Махамбетского района Атырауской области

Подписание меморандума
с акиматом Южно-Казахстанской области

Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік туралы 
алғашқы Меморандумға 2017 жылдың 29 
мамырында “БЖЗҚ” АҚ Басқарма төрайымы 
Нұрбүбі Наурызбаеваның Оңтүстік Қазақстан 
облысының әкімі Жансейіт Түймебаевпен кезде-
су қорытындысы бойынша қол қойылды. 2017 
жылдың соңына дейін Алматы мен Астана 
қалалары, сондай-ақ барлық облыстардың әкім-
дігімен осындай Меморандумдарға қол қойылды. 
Меморандумдарға сәйкес БЖЗҚ материалдар 
әзірлеп, тұрғындар арасында түсіндіру жұмыс-
тарын жүргізетін болады. Ал әкімдіктер бұл 
шараларға қолдау көрсетеді.    

Сондай-ақ, Қор басшылығы ҚР өңірлеріне 
жасаған іссапар барысында тұрғындармен, 
өңірлік БАҚ журналистерімен, жергілікті 
билік өкілдерімен, сондай-ақ ірі өнеркәсіптік 
кәсіпорындар – Ақтөбе ферроқорытпа зауыты,  
“Маңғыстаумұнайгаз” АҚ және “Баян сұлу” АҚ 
кондитерлік фабрикасының еңбек ұжымымен 
кездесті.
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С апреля 2017 года на ежеквартальной основе проводились 
пресс-конференции с участием первого руководителя АО 
“ЕНПФ” и ежемесячно – брифинги с участием руководства 
Фонда, посвященные самым актуальным и важным темам.

Но работа со СМИ не ограничивается только проведением 
пресс-мероприятий. Например, в июле 2017 года силами 
сотрудников ЕНПФ для представителей СМИ и блогосферы, 
а также для студентов факультетов журналистики проведена 
“Летняя школа по финансовой журналистике” на госу-
дарственном и русском языках. Кроме того, журналисты 
и блогеры вошли в состав независимого консультативно-
совещательного органа – Общественного совета при ЕНПФ –
– созданного и функционирующего с февраля 2017 года. 

Қор көрсетілетін қызметтерді жаңғырту және
оңтайландыру үшін бірқатар жаңа қызметтерді іске қосты.
Олар: электрондық цифрлық қолтаңбаның көмегімен Қор
сайты арқылы зейнетақы шотын ашу, зейнетақы жинақтарын
аудару, зейнетақы төлемдерін тағайындау жөнінде өтініш беру және 
берілген өтініштердің орындалу барысын қадағалау мүмкіндіктері.

Следуя по пути оптимизации и модернизации предоставляемых 
услуг, Фондом реализованы такие услуги, как подача
заявления о назначении пенсионных выплат, отслеживание
статуса заявления на выплату или перевод, а также подача
заявления на открытие ИПС по учету ОПВ онлайн через
личный кабинет на сайте при помощи ЭЦП.

2017 жылдың сәуір айынан бастап “БЖЗҚ” АҚ бірінші 
басшысының қатысуымен үш ай сайын баспасөз мәслихаттары, 
Қор басшылығының қатысуымен ай сайын маңызды және 
өзекті тақырыптарға арналған брифингтер өткізілді. Бірақ 
БАҚ-пен жұмыс тек баспасөздік шаралар өткізумен ғана 
шектелмейді.

Мысалы, 2017 жылдың шілде айында БЖЗҚ қызметкерлерінің 
күшімен БАҚ пен блогосфера өкілдері, сондай-ақ 
журналистика факультеттерінің студенттері үшін қазақ 
және орыс тілдерінде “Қаржы журналистикасы бойынша 
жазғы мектеп” шарасы өткізілді. Одан басқа, журналистер 
мен блогерлер БЖЗҚ жанындағы тәуелсіз консультативтік-
кеңесші орган – Қоғамдық кеңестің құрамына енді. 2017 
жылдың ақпанында құрылған бұл кеңес қазір де жұмысын 
жалғастыруда.

Общественная приемная Общественная приемная

Летняя школа журналистики Летняя школа журналистики

Летняя школа журналистики Заседание Общественного Совета

Заседание Общественного Совета

Заседание Общественного Совета

Пресс-конференция 23.11.2017 

Елнур Шалкибаев



“БЖЗҚ” АҚ – есеп берушілік, айқындылық, 
этикалық тәртіп, мүдделі тұлғалардың мүдделерін 
құрметтеу, заң басымдылығын сақтау, еліміздің 

жұмыс істейтін тұрғындары қатысушылар болып 
табылатын адам құқықтарын сақтау қағидаттарын 

ұстанатын әлеуметтік жауапты ұйым.

АО “ЕНПФ” – это социально ответственная 
организация, соблюдающая принципы 

подотчетности, прозрачности, этичного поведения, 
уважения интересов заинтересованных сторон, 

соблюдения главенства закона, соблюдения прав 
человека, участниками которой является

всё работающее население страны.

www.enpf.kz


