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Алғысөз

«БЖЗҚ» АҚ Директорлар Кеңесінің
Төрайымының алғысөзі
Құрметті ханымдар мен мырзалар!
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 2017 жылғы қызметі
туралы есепті ұсынамыз.
2017 жылғы қаңтарда өткен Директорлар кеңесінің мәжілісінде
«БЖЗҚ» АҚта ішкі бақылауды күшейту және Қордың жекеменшік
активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгер
лік басқаруға табыстау туралы маңызды стратегиялық және такти
калық шешімдер қабылданды.
Жыл бойы Қор алдына қойылған міндеттерді орындау бойын
ша қызу жұмыс жүргізілді, олардың ең бастысы – бүкіл жи
нақтаушы зейнетақы жүйесінің болашақ дамуының негізі
ретінде халықтың БЖЗҚға деген сенімін нығайту міндеті
болды.
Басқарма тарапынан халықаралық стандарттарға
бейімделген және әлемдегі үздік тәжірибелер ретінде
мойындалған (Basel III, COSO) Ішкі бақылау жүйесін
ұйымдастыру саясаты және Алаяқтық тәуекелін
басқару саясаты сияқты Қор үшін маңызды құ
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жаттардың әзірленуі қамтамасыз етілді. Директорлар
кеңесімен бекітілген бұл құжаттарда «БЖЗҚ» АҚ қыз
метін үш деңгейлі қорғау жүйесі көзделген, сондайақ,
жекеменшік активтер есебінен сатып алуға рұқсат етіл
ген қаржы құралдарының тізімі, эмитент рейтингтеріне
қойылатын талаптар, бір эмитенттің қаржылық құрал
дарына орналастыру көлемі бойынша шектеулер бел
гіленген. Осының барлығы «БЖЗҚ» АҚтың жекеменшік
капиталын сақтап қалуға көмектесті. Қордың ішкі аудиті
күшейтіліп, барлық бөлімшелердің, соның ішінде өңірлік
бөлімшелердің де жауапкершілігі артты.
«Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыз
дандыру туралы» Заңына сәйкес Қазақстан Республика
сының Ұлттық Банкі жүзеге асыратын зейнетақы актив
терін инвестициялық басқару туралы айта келе, 2016
жылдың басынан зейнетақы заңнамасына енгізілген өз
гертулерге сәйкес, БЖЗҚ зейнетақы активтерін басқару
бойынша ұсыныстарды әзірлеумен байланысты негізгі
міндеттер Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын
басқару кеңесінің құзыретіне тапсырылғанын атап өт
кен жөн. Осы сәттен бастап БЖЗҚ зейнетақы активтерін
инвестициялаудың жыл сайынғы бағыттарын осы Кеңес
белгілейді. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Қазақстан Республикасының Үкіметімен бірлесіп, жыл
сайын Кеңестің қарауы мен мақұлдауына шығарыла
тын БЖЗҚ зейнетақы активтерін инвестициялаудың
бағыттары бойынша ұсыныстар әзірлейді. Зейнетақы
активтерін инвестициялау 2016 жылдың наурыз айында
ҚР Ұлттық Банкі Басқармасымен бекітілген БЖЗҚ Инвес
тициялық декларациясымен белгіленген талаптар мен
шектеулерге сәйкес жүзеге асырылады. Декларацияға
сәйкес инвестициялық портфельдің құрылымында 2017
жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары, квазимемлекеттік сектордың бағалы қағаз
дары, екінші деңгейлі банк облигациялары, халықара
лық қаржы ұйымдарының облигациялары және басқа
да cенімді қаржы құралдары бар. Әртараптандыру мақ
сатында, 2017 жылы портфельдің валюталық құрамда
уышы ұлғайтылған, жалпы 2018 жылғы 1 қаңтардағы
жағдай бойынша зейнетақы активтерінің шамамен
72,5 %ы тәуекел деңгейі ең төмен рейтингілік қаржы
құралдарына орналастырылған. Нәтижесінде жыл қо
рытындысы бойынша табыстылық инфляция деңгейінен
асып түсті және осындай үрдіс әлі де сақталып келеді.

Жылдық есеп 2017

2017 жылы Қордың Директорлар кеңесі «БЖЗҚ» АҚтың
2017–2021 жылдарға арналған Корпоративтік даму
стратегиясын бекітті. Стратегия БЖЗҚның жақын ара
дағы және орташа мерзімді келешектегі міндеттері мен
мақсаттарын көздейді. Бұл ең алдымен жаңа салымшы
ларды тарту және белсенді салымшылар үлесінің өсуі
есебінен халықтың жинақтаушы зейнетақы жүйесімен
қамтылуын арттыру болып табылады. Себебі, зейнет
ақымен қамсыздандырудың келешектегі орындылығы
жарналардың тұрақтылығы мен толықтығына тікелей
байланысты. Сонымен қатар алдымызда зейнетақымен
қамсыздандыру саласында халықтың қаржықұқықтық
сауаттылығын арттыру арқылы зейнетақыны жоспар
лау мәдениетін дамыту бойынша үлкен жұмыс күту
де. Зейнетақы жүйесі туралы білім негізінде салымшы
мен алушыға бүгінде барлық заманауи тәсілдермен
қолжетімді өздерінің дербес зейнетақы шоттарының
жағдайы туралы ақпарат болуы тиіс. Тұтас зейнетақы
мөлшерін ұзақ мерзімді болжау үлгісін құру зейнетақы
жүйесін дамыту бағыттарының бірі ретінде көрініс та
уып, оны қалыптастыруға мемлекет, жұмыс берушілер
және барлық жұмыс істейтін азаматтар қатысуы және
ол Халықаралық еңбек ұйымы стандарттарының талап
тарына сәйкес болуы тиіс. Яғни, айырылған еңбекақы
көлемінің кем дегенде 40 %ын құрауы керек.

Құрметпен,
ҒАЛИЕВА
Дина Төлеубекқызы,
«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы,
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының
орынбасары

Директорлар кеңесі 2017 жылы қызметкерлер мен атқа
рушы органның алдына қойылған міндеттер орындалды
деп есептейді. Тәуелсіз аудиторлық компанияның қоры
тындысына сәйкес, зейнетақы активтері мен жекемен
шік активтер бойынша қаржы есептілігі барлық маңызды
тұстарда қабылданған стандарттарға сәйкестігін растай
ды. Мұның дәлелін жылдық есепте келтірілген цифрлар
мен деректерден таба аласыз.
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«БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрайымының
алғысөзі
Құрметті салымшылар мен алушылар!
Сіздердің назарларыңызға 2017 жылға арналған БЖЗҚ қызметі
туралы есепті ұсына отырып, жинақтаушы зейнетақы жүйесі мен
Қордың барлық қатысушылары үшін маңызды болып табылатын
көрсеткіштер мен негізгі оқиғалар туралы баяндап беруге рұқсат
етіңіздер.
2017 жыл БЖЗҚ үшін ақпараттық ашықтық, заманауи технология
ларды ендіру, жетілу және корпоративтік даму жылына айналды.
Зейнетақы капиталының қалыптастырылуы үшін әрбір салымшы
мен алушының алдындағы әлеуметтік жауапкершілікті ұғыну
мойнымызға үлкен жауапкершілік жүктесе де, әрбір жұмыс
күніміз толыққанды әрі қызықты өтті. Бизнесүдерістердің
тиімділігін арттыру, қатал есептілік және қызметімізді ашық
жүргізу Қордың негізгі тіршілік қағидаларына айналды.
Біз өткен кезеңдердің қателіктерін ескере келе, 2016
жылдың аяғы мен 2017 жылдың басындағы халықтың
зейнетақы жүйесіне деген сенімін шайқалтқан тергеу
сот әрекеттеріне байланысты қалыптасқан жағым
сыз жайттарды жойдық. БЖЗҚ бұқаралық ақпа
рат құралдарымен жұмысқа баса назар аудара
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отырып, журналистердің бір де бір сауалын жауапсыз
қалдырмауға тырысты. Тоқсан сайын баспасөз конфе
ренциялары, ай сайын – өзекті тақырыптар төңірегінде
брифингтер өткізіліп тұрды. Нәтижесінде 2017 жылдың
12 айы аралығында БЖЗҚ ұсынған ақпарат негізінде
БАҚ құралдарында шамамен 15 мың материал жарық
көрді. Егер 2017 жылдың қаңтар айында 475 жағымсыз
жарияланым тіркелген болса (жарияланған материал
дардың жалпы санының 27,8 % – БАҚ мониторингінде
тіркелген ең жоғары деңгей), жылдың соңына қарай
тәуелсіз талдау нәтижелері жағымсыз көзқарас мүл
дем дерлік жойылғанын көрсетті. Интернеткеңістіктегі
ызақор пікірлер пайдаланушылардың біртіндеп қы
зығушылық танытып, өздерін толғандыратын зейнетақы
жинақтаулары туралы сұрақтарға жауап алуға ниет біл
діруіне ауысты.
Жұмысымыздың алғашқы нәтижелеріне баға беріп, оны
тиімді жалғастыру үшін Қор «Қоғамдық Пікірді Зерттеу
Орталығы» ЖШСмен бірлесе отырып, әлеуметтік зерт
теу өткізді, оның нәтижелері бойынша халықтың ҚР
зейнетақы жүйесіне білдіретін сенім индексі 10 балдан
5,9 балды, БЖЗҚна сенім индексі – 10 балдан 5,7 бал
ды құрайтыны анықталды. Осы цифрлар жұмысымызға
арқау болды, оған сүйене отырып, біз алдымызға жаңа
бағдар, жаңа мақсат, жаңа міндет қойдық.
Кәсіпорындар мен ұйымдарда 18 мыңнан астам көшпелі
тұсаукесерлер өткізілді, оларға 557 мың адам қатыс
ты. Яғни, жарты миллионнан астам отандастарымыз
өздерін толғандыратын зейнетақы жинақтары туралы
сұрақтарын қойып, жеке кеңес алу мүмкіндігіне ие бол
ды. Барлық облыстардың және Астана мен Алматы қа
лаларының әкімдіктерімен әлеуметтік міндеттерді шешу
мәселелері бойынша ынтымақтасу және өзара әрекетте
су туралы меморандумдарға қол қойылды.
2017 жылы құрылған Қоғамдық Кеңес Қормен үнемі
байланыста. Оның құрамына кіретін сарапшы, журна
лист, қоғамдық ұйым өкілдерінің барлығын зейнетақы
жинақтарын салушы немесе алушы болып табылатын
дығы және зейнетақы жүйесінің дамып, тұрақты жұмыс
істеуіне мүдделі болуы біріктірді. Кеңес мүшелерінің
тікелей Қор басшылығы мен қызметкерлерінен ақпа
рат алатындығы, оның нақты жұмысын көретіндігі, кез
келген мәселе бойынша кеңес алып, алған ақпара
тын халықтың назарына жеткізетіндігі құнды көрініске
айналды.
Қордың ішкі бизнесүдерістері туралы айта келе, 2017
жылдың басында бизнесүдерістерге өткізілген талдау
мен реинжиниринг қайталанатын және тиімсіз қыз
меттерді оңтайландырып қысқартуға, жаңа еңбекақы
жүйесін енгізуге мүмкіндік бергенін атап кеткіміз келеді.
БЖЗҚ қызметкерлерінің саны 2017 жылы 13 %ға (290
бірлік), ал еңбекақы шығындары – 2,47 млрд теңгеге
немесе 2017 жылдың жоспарлы мәндерімен салыстыр
ғанда 23 %ға қысқартылды.
БЖЗҚның стратегиялық міндеттерінің бірі зейнетақы
қызметтерін үздік тәжірибе стандарттарына сәйкес са

Жылдық есеп 2017

палы көрсету болып табылады. Цифрларға жүгінейік.
2017 жылы Қор кеңселерінде 6,3 млн операция орын
далса, соның ішінде 159 операция бойынша ғана
(0,003 %) шағым түсірілген. Сонымен қатар есепті ке
зеңде жақсы қызмет көрсетіп, дұрыс түсініктеме беріл
гені үшін 6,5 мың алғыс алынған. Біз әрбір шағым
бойынша шара қолданамыз, ал айтылған алғыс сөздер
қызметімізді одан әрі жетілдіруге шабыттандырады.
Биыл біз БЖЗҚ қызметтерін оның кеңселеріне бар
майақ пайдалануға мүмкіндік беретін электронды сер
вистер желісін іске қостық. Электрондық цифрлық қол
таңбалары болған жағдайда, Қордың сайтындағы Жеке
кабинет арқылы жеке зейнетақы шотын (ЖЗШ) ашу
және төлемдер алу туралы өтініш беруге, олардың қа
ралу барысын қадағалауға, салымшының (алушының)
деректемелеріне өзгертулер енгізуге, ақпараттандыру
тәсілін өзгертуге болады. Әлбетте, бұған қоса зейнетақы
шотының жағдайын тексеріп, болжамды зейнетақы
есебін жасауға да мүмкіндік бар. Яғни, біз қазіргі кезде
салымшының зейнетақы жүйесіндегі шарт жасасудан
бастап төлем алған сәтіне дейінгі бүкіл әрекеттерін он
лайн режимде сүйемелдей аламыз. Осының нәтижесін
де электрондық түрде көрсетілген операциялардың үлесі
барлық өткізілген операциялардың 52 пайызын құрады.
БЖЗҚ ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеуі және жаңа
жобалардың іске қосылуы ақпараттық қауіпсіздік мәсе
лелеріне ерекше көңіл бөлуді талап етеді. 2017 жылы
Қордың Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесі қайта
сертификаттау аудитінен табысты өтті, бұл 10 миллион
нан астам қазақстандықтар туралы ақпараттың құпия
лығын, тұтастығы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету
бойынша көрсетілетін қызметтердің жоғары сапасының
дәлелі болып табылады.
Сонымен қатар Қор «Ақпараттандыру туралы» ҚР Заңы
на сәйкес, ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестік
туралы аттестатқа ие болды, бұл Қордың Қазақстан
Республикасының қауіпсіздік стандарттарына сәйкестік
бойынша мемлекеттік аттестаттаудан өткенін дәлелдей
ді. 2017 жылдың аяғында KPMG аудиторлық компания
сы Қордың ақпараттық жүйелеріне аудит өткізді, оның
нәтижелері бойынша Қордың негізгі үдерістерін авто
маттандырудың жалпы деңгейі 82 % құрайтыны жөнінде
тұжырым жасалды. Ақпараттық жүйелердің үздіксіз жұ
мысының көрсеткіші 99,98 % құрады.
Есепте ұсынылған көрсеткіштер жүйенің жұмыс істеп
тұрғанын, жарналардың түсіп, төлемдердің уақытылы
және толық көлемде жасалып жатқанын дәлелдейді.
Зейнетақы активтері 2018 жылғы 1 қаңтарда 7,78 трлн
теңгені құрады. Қорыта келе, БЖЗҚ бүгінде жаңа міндет
терді атқаруға дайын, ал жинақтаушы зейнетақы қоры
ның даму әлеуеті зор деңгейде демекпін.
Құрметпен,
НАУРЫЗБАЕВА
Нұрбибі Серікқажықызы
«БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрайымы
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1. ҚР зейнетақы жүйесі қалай жұмыс
істейді?
Қазақстан Республикасы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы ел
дерінің арасында бірінші болып зейнетақымен қамсыздандыру
реформасын жүзеге асырды. Зейнетақы реформасында ең басты
қағида ұрпақтар ынтымақтастығына негізделген әлеуметтік қам
сыздандырудың бөлу жүйесінен әрбір еңбекшінің өзінің болашақ
зейнетақысын жинақтауға дербес қатысуын көздейтін жинақтау
шы зейнетақы жүйесіне (ЖЗЖ) біртіндеп көшуі болды. Нәтижесін
де көпдеңгейлі зейнетақы жүйесі қалыптасты.
Зейнетақымен қамсыздандыру үшін жауапкершілік ҚР зейнетақы
жүйесінің үш қатысушысы арасында бөлінеді. Біріншіден, мем
лекет өз азаматтарына 1998 жылға дейінгі еңбек өтіліне байла
нысты ортақ зейнетақы мен еңбек өтіліне қарамастан ең төменгі
күнкөріс деңгейінің 54 % көлемінде базалық зейнетақыны төлейді.
2018 жылғы 1 шілдеден бастап базалық зейнетақыны тағайын
дау тәртібі өзгерді: оның көлемі зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне
байланысты болады. Сонымен қатар мемлекет міндетті зейнетақы
жарналары мен міндетті кәсіби зейнетақы жарналары есебінен
зейнетақы жинақтарының сақталуына, соның ішінде инфляциядан
қорғалуға кепілдік береді.
Екіншіден, міндетті зейнетақы жарналарының уақытылы әрі то
лық аударылуы үшін жауапкершілік жұмыс берушіге де жүктеледі.
Ол қызметкердің табысынан төленетін (1998 жылғы 1 қаңтардан
бастап) 10 %дық міндетті зейнетақы жарналарынан (МЗЖ) және
қауіпті өндірістерде жұмыс істейтін қызметкерлер пайдасына жұ
мыс берушінің қаражаты есебінен 5 %дық міндетті кәсіптік зейне
тақы жарналарынан (МКЗЖ) (2014 жылғы 1 қаңтардан бастап ен
гізілген) құралады. Бұл жинақтар салымшының дербес зейнетақы
шотында жинақталады және оның жеке меншігі болып табылады,
демек мұра ретінде табысталады.
Әрбір салымшының өзіне жүктелетін жауапкершілік те жоқ емес.
Себебі, ол жинақтарының жағдайын қадағалап, жұмыс берушіден
жарнаның аударылу үдерісін бақылауда ұстайды. Сонымен қатар
салымшы өз қалауы бойынша ерікті зейнетақы жарналарын (ЕЗЖ)
өз пайдасына да, үшінші тұлғалардың пайдасына да аудара алады.
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Экономикалық даму

Зейнетақының төлем көздері
Ерікті жарналар
есебінен жинақтаушы
зейнетақы

Жарналардың міндетті
түрлері есебінен
жинақтаушы зейнетақы

Жұмыс берушінің міндетті
жарналары есебінен
жинақтаушы зейнетақы
(2020 ж. бастап
енгізіледі)

Базалық зейнетақы
(01.07.2018 ж. бастап
жалпы еңбек өтілі
ескеріледі)

Ортақ зейнетақы
(01.01.1998 ж. дейінгі
еңбек өтілі ескеріледі)

Зейнетақы төлемдері көздерін әртараптандыру қағидаты Қазақстанның зейнетақы жүйесіне
қаржылық тұрғыдан тұрақты болып қалуға және зейнетақы табысының неғұрлым жоғары
деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл үлгінің құрамдауыштары өзара байланысты
және бірбірін толықтырады. Бұл өз кезегінде халықаралық еңбек ұйымы стандарттарына
сәйкестікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, осыған сәйкес орнын басу коэффициенті
аударымдар тұрақтылығы жылына 12 рет және еңбек өтілі кемінде 35 жылды құрайтын
зейнеткердің айырылған еңбекақысының кем дегенде 40 % деңгейінде болуы керек.
Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесі үнемі даму үстінде. Дамудың басым
бағыттарына төмендегілерді жатқызуға болады:
► шарттыжинақтаушы құрамдауышты немесе жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарна
ларын енгізу (ЖМЗЖ). Жұмыс беруші өзінің меншікті қаражаттары есебінен қызметкер
лердің еңбек жағдайына қарамастан, олардың шарттыжинақтаушы шоттарына 5 % жар
на аударады.
► ерікті зейнетақы жарналарын дамыту. Есептеулер көрсетіп отырғандай, тұрақты негізде
аударылатын тіпті аз мөлшердегі ерікті жарналар зейнетақы жинақтарын айтарлықтай
арттырады. Бұл ретте зейнетақы шотына аударылған кезде өз пайдасына салынған ерікті
зейнетақы жарналарының сомаларына салық салынбайды.
► ЖЗЖға Қазақстанның бүкіл жұмыс істейтін халқын қатыстыру.
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2.1. Қордың бейіні. Құрылу тарихы
Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің қалыптасуы кезеңінде 1997
жылдың қыркүйек айында құрылған Мемлекеттік жинақтау
шы зейнетақы қорына (МЖЗҚ) ерекше рөл жүктелді. МЖЗҚ
еліміздің бірінші жинақтаушы зейнетақы қоры болды. Жинақтау
шы зейнетақы жүйесі (ЖЗЖ) енгізілгеннен бері еліміздің қаржы
нарығында 16 зейнетақы қоры жұмыс істесе, 2013 жылғы
1 қаңтарда олардың оны жұмыс істеп тұрды.

Еңбек жағдайлары
зиянды жұмыстармен
айналысатын
жұмыскерлердің
пайдасына жұмыс
берушінің қаражаты
есебінен 5% мөлшерінде
МКЗЖ енгізу

Зейнетақы жинақтарын
сақтандыру ұйымдарына
аудару мүмкіндігі

Зейнетақы
жүйесінің шарттыжинақтаушы
құрамдауышын
енгізу –жұмыс
берушінің 5%
міндетті зейнетақы
жарналары

Әлеуетті құрылым
қызметкерлерін
бюджет есебінен
зейнетақымен
қамсыздандыруға
көшіру

ЖЗЖ жұмысының
басталуы - 10%
мөлшерінде МЗЖ енгізу

БЖЗҚ құру және оған
жеке қорлардың барлық
зейнетақы активтері мен
міндеттемелерін тапсыру
(08.2013 - 03.2014 жж)
МЖЗҚ – «үнсіз
келісім бойынша
қор»
ЖЗЖ туралы
заңның қабылдануы, МЖЗҚ
құрылуы

ЖЗЖнің негізгі даму кезеңдері
11

«БЖЗҚ» АҚ – жинақтаушы зейнетақы жүйесінің операторы

2013 жылғы 21 маусымда «Қазақстан Республикасында
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» ҚР Заңы қабылданды,
осыған сәйкес 31 шілдеде МЖЗҚ негізінде Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорын (БЖЗҚ) құру туралы шешім қабылданды. «БЖЗҚ»
АҚ 2013 жылғы 22 тамызда тіркелді, оның құрылтайшысы және
акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болды.

ҚР ЖЗЖ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ

ҚР Үкіметі
(акционер)

Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қоры

► Жинақтаушы зейнетақы жүйесі
бойынша кеңес беру
► МЗЖ, МКЗЖ және ЕЗЖ
есебінен ЖЗШ ашу
► Салымшылардың ЖЗШна
инвестициялық табысты
есептеу
► Зейнетақы активтері мен
міндеттемелерінің есебін
жүргізу
► Салымшылардың ЖЗШнан
ақпарат беру
► Сақтандыру ұйымдарына
зейнетақы төлемдері мен
аударымдарын жүзеге асыру
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Ұлттық Қорды басқару
жөніндегі кеңес

► Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының
зейнетақы активтерін
басқару тиімділігін
арттыру бойынша
ұсыныстарды қарау және
әзірлеу
► Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының
зейнетақы активтерін
орналастыру үшін рұқсат
етілген құралдар тізімі
бойынша ұсыныстар
әзірлеу және сол тізімді
мақұлдау
► Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының
қызметі туралы жыл
сайынғы есепті қарау

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

► Зейнетақы активтерін
басқару
► Кастодиандық
қызметтерді орындау
► Инвестициялық
декларацияны бекіту
► Қаржылық бақылау
мен қадағалауды
жүзеге асыру

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ

2013 жылдың қыркүйек айында жаңа Заңның талап
тарына сәйкес «БЖЗҚ» АҚ акцияларының мемлекет
тік пакеті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
сенімгерлік басқаруға тапсырылды. Сонымен қатар
Ұлттық Банкке банккастодиан және БЖЗҚ зейнетақы
активтерін басқарушы функциялары ауысты. 2016
жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасы
Президентінің Жарлығына сәйкес, зейнетақы актив
терін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныс
тар әзірлеу қызметі Ұлттық қорды басқару кеңесіне
берілді.
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лекет, серіктес және жеткізушілер алдында міндет
темелерін орындайды; ұйымның ең басты активі – бұл
қызметкерлері екенін ұғына отырып, қызметкерлеріне
қамқор болады.

БЖЗҚ портфелі инвестициялық декларацияға сәйкес
басқарылады. Бұл ретте инвестициялау объектілері
болып мемлекеттік және жергілікті атқарушы орган
дармен, квазимемлекеттік институттармен, халық
аралық ұйымдармен және корпоративтік сектормен,
екінші деңгейлі банктермен шығарылған борышкер
лік және үлестік қаржылық құралдар және басқа да
сенімді қаржылық құралдар есептеледі.
БЖЗҚ коммерциялық емес ұйым бола тұра, акцио
нер үшін пайда табу мақсатын ұстанбайды. БЖЗҚ –
бұл Қазақстан Республикасы жинақтаушы зейнетақы
жүйесінің барлық қаржылық және ақпараттық ағын
дарының сенімді бірыңғай әкімшісі әрі операторы. Бұл
әлеуметтік бағдарланған құрылым, оның миссиясы
салымшыларға көрсетілетін қызмет сапасын арттыру,
зейнетақы активтерін шынайы есебін жүргізу, сон
дайақ, зейнетақы жинақтарын жоспарлау мәдениетін
арттыру арқылы зейнетақы жинақтарын құруда ұйым
дастырушылық көмек көрсету болып табылады.
БЖЗҚ өз жұмысында адам құқығы мен заң басым
дылығынан, ашықтық пен есептіліктен, этикалық
мінезқұлық пен мүдделі тараптардың мүдделерін
құрметтеуден құралатын әлеуметтік жауапкершіліктің
негіз қалаушы қағидаларын басшылыққа алады. Ал
әлеуметтік жауапты ұйым ретінде салымшылар мен
зейнетақы жинақтарын алушыларға тиімді, уақытылы
және барынша толық көлемде қызмет көрсетеді; мем
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Жоғарыда көрсетілгенге сәйкес, БЖЗҚның келесі құндылықтары белгіленді:
► Сенімділік – Қор өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасымен бел
гіленген шеңбер аясында жүзеге асырады.
► Ашықтық – Қор корпоративтік басқарудың жоғары стандарттарын ұстануды
мақсат етеді, ашық ақпарат көздерінде салымшы шоттарының жағдайы және
өзінің ағымдағы қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді тұрақты жариялап
отырады.
► Тұтынушыға бағдарлану – БЖЗҚ клиенттерінің мүдделері – ең маңызды
сы және Қор өзінің зейнетақы қызметтері Қазақстанның кез келген нүктесінде,
сондайақ, шетелде қолжетімді болып, тұтынушыларға түсінікті әрі олардың күт
кендеріне сай болуы үшін бәрін жасайды.
► Прогрессивтік және өзін-өзі жетілдіру – Қор қызметкерлері уақыт талабы мен
сынтегеуріндеріне дайын болу үшін, үнемі біліктіліктерін жетілдіреді және жаңа
машықтары мен білімдерін қолданады.
► Жауапкершілік – БЖЗҚ басшылары мен қызметкерлері Қор қызметін тұрақты
жетілдіру, ресурстарды үнемді әрі ұтымды пайдалану үшін салымшылар мен зей
нетақы жинақтарын алушылар алдында жауапты.
Мүдделі тараптармен өзара тиімді әрекеттесу, ЖЗЖ жұмыс қағидатын түсіндіру,
азаматтық қоғамның (салымшылар мен алушылардың) жинақтаушы зейнетақы
жүйесі туралы пікірлерін зерттеу, ЖЗЖ жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу мақса
тында, Алматы қ. БЖЗҚ жанында Қоғамдық кеңес – жинақтаушы зейнетақы жүйесінің
барлық қатысушыларын біріктіретін тәуелсіз консультативтіккеңес органы құрылды.
Бұл ретте 2017–2021 жылдарға арналған корпоративтік даму стратегиясына сәйкес
БЖЗҚ өзіне келесі стратегиялық мақсаттар мен міндеттерді қойды:
1. Үздік тәжірибе стандарттарына сәйкес сапалы қызмет көрсету.
1.1. Зейнетақы қызметтеріне бірдей қатынасу мүмкіндігін қамтамасыз ету.
1.2. Зейнетақы қызметтерінің белгіленген стандарттарын орындау.
1.3. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі біріктірілген жүйені одан әрі
дамыту үшін Қордың бизнесүдерістерін сапа менеджменті жүйесінің стандарт
тарына сәйкестікке келтіру.
2. Қазақстан Республикасы халқының зейнетақы жинақтарын жоспарлау
мәдениетін дамыту.
2.1. Халықтың зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы қаржылыққұқықтық
сауаттылығының деңгейін арттыру.
2.2. БЖЗҚның жағымды бейнесін қалыптастыру арқылы халықтың жинақтаушы
зейнетақы жүйесіне сенімін нығайту.
2.3. Дербес зейнетақы жоспарлары мәдениетін қалыптастыру.
2.4. Ерікті зейнетақы жоспарларын дамыту.
3. Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жүйесін одан әрі дамыту бағыттары бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасын іске асыру.
3.1. БЖЗҚнан ай сайынғы зейнетақы төлемдерін жасауға көшу.
3.2. Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің шарттыжинақтаушы құрамдауышы – жұмыс
берушінің міндетті зейнетақы жарналарын енгізу.
3.3. ЕАЭО мүшеелдерінің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру шартының
аясында Құзырлы орган ретінде БЖЗҚ функцияларын жүзеге асыру.
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Қорды «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесі
басқарады, оның қарамағында төрт Комитет
жұмыс істейді: Аудиторлық комитет, Кадр
лар және сыйақы жөніндегі комитет, Страте
гиялық жоспарлау комитеті және Әлеуметтік
мәселелер жөніндегі комитет. «БЖЗҚ» АҚ
атқарушы органы Қор Басқармасы болып
табылады.

2.2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
МҮШЕЛЕРІ

ҒАЛИЕВА Дина Төлеубекқызы
«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің
төрайымы – Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Төрағасының орынбасары

ДАМИТОВ Қадыржан Қабдошұлы
«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі –
тәуелсіз директор, «Казкоммерцбанк» АҚ
Басқарма Төрағасының Кеңесшісі, Қазақстан
қаржыгерлері қауымдастығы Кеңесінің мүшесі

ЖАҚЫПОВА Светлана Қабыкенқызы
«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі –
Қазақстан Республикасының Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі
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КАДЮКОВ Николай Викторович
«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі –
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру
комитеті төрағасының орынбасары

НАУРЫЗБАЕВА Нұрбибі Серікқажықызы
«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі –
«БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрайымы

ТӘЖИЯҚОВ Бисенғали Шамғалиұлы
«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі –
тәуелсіз директор, «Интертич» Қазақ
денсаулық сақтау және медициналық
сақтандыру корпорациясы» акционерлік
қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі
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2.3. БАСҚАРМА МҮШЕЛЕРІ

НАУРЫЗБАЕВА Нұрбибі Серікқажықызы
Басқарма Төрайымы, Директорлар кеңесінің
мүшесі
Қордың жалғыз акционері мен Директорлар
кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын барлық
мәселелер бойынша Қор қызметіне жалпы
басшылықты және бақылауды жүзеге асырады

ЕГЕУБАЕВА Сәуле Асқарқызы
Басқарма Төрайымының орынбасары
Ақпараттықтүсіндіру жұмысын қамтамасыз
ету, өңірлік желіні дамыту және сүйемелдеу,
тәуекелдерді басқару жүйесінің жұмысын жүргізу
және өзектендіру, инвестициялық портфельді
сараптау, актуарлық зерттеулер, стратегиялық
сараптау, филиалдар қызметін қамтамасыз
ету, мемлекеттік органдармен және мүдделі
тұлғалармен өзара әрекеттесу мәселелері
бойынша жалпы басқару, бақылау және үйлестіру
қызметін жүзеге асырады

МҰХАМЕДЖАНОВ Бауыржан Қайрошұлы
Басқарма Төрайымының орынбасары
Қордың ақпараттық технологиялар жұмысын
жүргізу және дамыту, зейнетақы қызметтерін
көрсету сервисін жақсарту және сапасын бақылау,
Қордың құжат айналымы мен мұрағатын
жүргізу, мемлекеттік органдармен және мүдделі
тұлғалармен өзара әрекеттесу мәселелері
бойынша жалпы басқару, бақылау және үйлестіру
қызметін жүзеге асырады
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ТӨЛЕГЕНОВА Жанара Қорғанбекқызы
Басқарушы директор
Салымшылар мен алушыларға хабар беру,
қашықтан кеңес беру қызметін көрсету, зейнетақы
активтері бойынша есеп және қаржы есептілігін
жүргізу, кастодиандық шот бойынша есеп және
бақылау, зейнетақы жинақтарын төлеу және
аудару бойынша операциялық жұмыс, зейнетақы
шарттары бойынша бақылау, мемлекеттік
органдармен, екінші деңгейлі банктермен және
мүдделі тұлғалармен өзара әрекеттесу мәселелері
бойынша жалпы басқару және үйлестіру қызметін
жүзеге асырады

ӨТЕҒҰЛОВ Мәулен Амангелдіұлы
Басқарушы директор
Қор қызметін құқықтық қамтамасыз ету,
стратегиялық талдау және даму, проблемалы
активтер, сатып алуларды ұйымдастыру және
өткізу, бюджетті жоспарлау және орындалуын
бақылау, әкімшілікшаруашылық қызмет, Қор
қызметіне қаржыэкономикалық талдау жүргізу
мәселелері бойынша жалпы басқару, бақылау
және үйлестіру қызметін жүзеге асырады
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3.1. Зейнетақы жинақтары –
2017 жыл
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Әскери қызметшілер мен әлеуетті құрылымдардағы қызметкер
лердің өтініштері бойынша 50 % МЗЖын республикалық бюджет
ке қайтару 1 663 млн теңгені құраған.
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БЖЗҚға аударылатын зейнетақы жарналарының орташа айлық
көлемі 63 004 млн теңгені құрайды. Жарналардың орташа айлық
саны 5,6 млн. Орташа айлық МЗЖ сомасы 2017 жылы 15,1 мың
теңгені құраған2. Салыстыру үшін республика бойынша орташа ай
лық еңбекақы ҚР ҰЭМ Статистика жөніндегі комитетінің деректері
не сәйкес3, 2017 жыл бойына 140,3 мыңнан 163,7 мың теңгеге
дейін ауытқып тұрған. 2016 жылы орташа айлық МЗЖ 14,2 мың
теңге құраған2, орташа еңбекақы 132,8ден 142,4 мың теңгеге
дейін ауытқып тұрған.
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2017 жылы Қорға барлық шарт түрлері бойынша жалпы сомасы
756 053 млн теңгеге 67,1 млн зейнетақы жарнасы аударылған,
соның ішінде 720 412 млн теңге көлемінде 63,7 млн жарна МЗЖ
есебінен және 35 216 млн теңге көлемінде 3,4 млн жарна МКЗЖ
есебінен аударылды. 2017 жылы түскен жарналардың көлемі
2016 жылғы көлемдерден 8 %ға артық (698 423 млн теңге).
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кіріс ақша ағындары 757 699 млн теңге көлемінде, соның
ішінде: зейнетақы жарналары – 756 053 млн теңге, өсімақы
және басқа түсімдер – 1 646 млн теңге;
таза инвестициялық табыс – 550 556 млн теңге;
шығыс ақша ағындары 212 781 млн теңге көлемінде, соның
ішінде: ЖТС ескерілген зейнетақы төлемдері – 185 060 млн
теңге, сақтандыру ұйымдарына аударымдар – 26 058 млн
теңге, әскери қызметкерлердің міндетті зейнетақы жарнала
рының 50 %ын бюджетке қайтару – 1 663 млн теңге.

01.04.2014

а)

6 685

Зейнетақы жинақтары сомасының есепті кезеңдегі өсімі төмендегі
көрсеткіштер есебінен қалыптасты:

7 781

+16,4%

Зейнетақы жинақтары, млрд теңге

01.01.2018

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша зейнетақы жинақта
рының сомасы бір жылда 1 095 473 млн теңгеге немесе 16,4 %ға
ұлғайып, 7 780 738 млн теңгені құрады. Бастапқы мәліметтер
бойынша, зейнетақы жинақтары сомасының 2017 жылғы ҚР ІЖӨ
сомасына қатынасы 15,1 % құрады1. Салыстыру үшін, нақтыланған
деректер бойынша 2016 жылы бұл көрсеткіш 14,2 % құраған.

Зейнетақы жинақтары

Зейнетақы жинақтары

БЖЗҚдан зейнетақы жинақтарының төлемдері, сақтандыру
ұйымдарына аударымдарды қоса алғанда, 2017 жылы барлығы
211 118 млн теңгені құраған, соның ішінде:
— жеке табыс салығы ескерілген барлық тағайындау түрлері
бойынша зейнетақы төлемдері 185 060 млн теңгені құраған
(2016 ж. салыстырғанда 26 %ға артық). Оның 72 %ы
(132 632 млн теңге) жас шамасы бойынша төлемдерге келеді.
Есепті кезеңдегі төлемдердің нақты саны 2016 жылғы көрсет
кіштен 8,5 %ға асып, 340 мың бірлікті құраған, соның ішінде
291 мың бірлік алғаш рет берілген өтініштер бойынша. Алушы

Зейнетақы жинақтары ЖІӨ-нен %-бен

Зейнетақы жинақтары ЖІӨ-нен %-бе

*өсім 01.04.2014 ж. бастап

*өсім 01.04.2014 ж. бастап

1
2

Статистика жөніндегі комитеттің оперативтік деректеріне сәйкес http://stat.gov.kz
Егер бір күнтізбелік ай ішінде бір ДЗШна біреуден артық жарна түсетін болса, осы жарналардың
барлығы біртұтас жарна ретінде есептеледі.
3 http://stat.gov.kz
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Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің басты цифрлары

2017 ж.

2016 ж.

2017 ж.

Бір жылғы жарналар, млрд теңге
Бір жылғы төлемдер, млрд теңге

Бір жылғы жарналар, млрд теңге
лар саны – 321 мың адам, бұл өткен жылғы көрсеткіштерден
Бір жылғы төлемдер, млрд теңге
9,1 %ға жоғары;
— зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша сақтандыру ұйым
дарына 26 058 млн теңге көлемінде зейнетақы жинақтарын
аудару (2016 ж. салыстырғанда 15 %ға артық). Есепті кезең
де Қормен жинақтарды аудару туралы 2 854 өтініш орындалды,
бұл 2 854 өтініш орындалған 2016 жылдағы мөлшерге тең.
Инвестициялық таза табыс (комиссиялық сыйақыларды шегер
генде) 550 556 млн теңгені құраған. Инвестициялық портфельдегі
борыштық құралдар бойынша өтелімге қатысты орташа безбен
делген табыстылық (YTM) мөлшері жылына 7,5 % құраған. Есепті
кезеңдегі зейнетақы активтерінің нақты табыстылығы (зейнетақы
активтерінің есебі жүргізілетін шартты зейнетақы бірлігі құнының
өсімі негізінде есептелетін) 7,92 % құрап, аталған кезеңдегі 7,1 %
көлемінде жинақталған инфляция деңгейінен 0,8 пайыздық тар
маққа асып түскен.
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3.2. Салымшы/алушы
портреті
2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
жеке зейнетақы шоттарының (ЖЗШ) жал
пы саны 10 119 мың бірлікті құрады, соның
ішінде МЗЖ бойынша – 9 637 мың, МКЗЖ
бойынша – 443 мың, ерікті зейнетақы жар
налары бойынша (ЕЗЖ) – 39 мың бірлік.
2017 жылы ЖЗШ санының өсімі 76 мың бір
лікті құрады (1%). Мұндай өсім Қордың жаңа
салымшылары үшін 396 мың ЖЗШ ашылуы
және мынадай себептерге байланысты 320
мың ЖЗШ жабылуы есебінен болған: зейнет
ақы жинақтарының төленуі себебінен – 192
мың шарт (60%), осындай шарттар базасын
өзекті ету нәтижесінде салым
дарды бірік
тіру – 81 мың шарт (25%), ЖЗШ ашылған
күннен бастап 36 ай өткен кезде жинақтар
дың болмауы себебінен – 47 мың шарт
(15%).
МЗЖ бойынша 9,1 млн шоттың шарттары
және жинақтары бар иелерінің 53%-ы ер
лер (4,9 млн ЖЗШ) және 47% – әйелдер
(4,3 млн ЖЗШ) болып табылады. 95% ЖЗШ
(8,7 млн) салымшыларға, ал 5% (0,4 млн) –
алушыларға тиесілі. Бұл ретте салымшылар
дың белсенді ЖЗШ үлесі тек 69% құрайды,
яғни, 8,7 млн ЖЗШ ішінде есепті кезеңде
жарналар тек 5,9 млн ЖЗШ-на түскен. 2016
жылы осындай белсенді салымшылардың
саны 5,8 млн, ал олардың үлесі 67% құраған.
Салымшылардың МЗЖ есебінен орташа
жинақтары ерлер арасында 944,8 мың
теңге, әйелдер арасында 716,8 мың тең
гені құраған. Салымшылардың зейнеталды
жасындағы (ерлер 60–62, әйелдер 55–57)
МЗЖ есебінен орташа жинақтары ерлер ара
сында 1 152,6 мың теңге, әйелдер арасын
да 1 017,4 мың теңгені құраған. Бұл ретте
тұрақты зейнетақы жарналарын салған са
лымшылардың 15–20 жыл бойы 10-нан 20
жарнаға дейін аударған орташа жинақтары
ерлер арасында 3 300 мың теңге, әйелдер
арасында 2 261 мың теңгені құраған. Зей
нетақы аннуитетін сатып алу мүмкіндігі бар
салымшылардың саны ерлер арасында (54+
жаста) 10,8 мың адамды, әйелдер арасында
(49+ жаста) – 2,6 мың адамды құрайды.
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Жеке зейнетақы шоттарының құрылымы
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01.01.2018 ж. жағдай бойынша қаржы құралдары мен валюталар
тұрғысынан қарағанда зейнетақы активтерінің портфелі
Құралдар бойынша активтер портфелі
01.01.2018 ж. жағдай бойынша, млрд теңге

Активтердің валюталық құрылымы
01.01.2018ж. жағдай бойынша, млрд теңге

4,5%
0,1%

3,6%
10,2%

0,5%

27,1%
46,1%

14,4%

21,2%

ҚР МБҚ – 3 587,64
ҚР ЕДБ (депозиттер, облигациялар және акциялар) – 1 648,8
Шет мемлекеттердің және ХҚҰ МБҚ – 1 121,39
Квазимемлекеттік ұйымдардың БҚ – 791,68
Шетел банктеріндегі депозиттер – 277,41
Басқа – 357,41

72,3%

Теңге – 5 629,22
АҚШ доллары – 2 110,34
Ресей рублі – 36,9
Басқа валюталар – 7,87
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Жинақтаушы зейнетақы жүйесі цифрлармен
Жылдар бойынша табыстылық пен инфляция
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3.3. Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі жүзеге асыратын
инвестициялық қызмет
Зейнетақы активтерін инвестициялау Қазақстан Республикасының Ұлт
тық қорын басқару кеңесімен алдын ала мақұлданып, ҚР Үкіметімен
бекітілген рұқсат етілген қаржы құралдарының тізіміне негізделетін
БЖЗҚ Инвестициялық декларациясына сәйкес жүзеге асырылады.
2017 жылы Инвестициялық декларация аясында БЖЗҚ зейнетақы ак
тивтері нарық жағдайында келесі бағыттар бойынша инвестицияланды:
— Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
255,2 млрд теңге. Орташа өлшемді табыстылығы жылына – 9,1%;
— шетел нарықтарында инвестициялауға арналған шетелдік валюта
500,0 млрд теңге көлемінде;
— халықаралық қаржы ұйымының теңгемен берілген облигациялары
103,0 млрд теңге көлемінде, табыстылығы инфляция деңгейінде
және бекітілген сыйақы 10 базистік тармақ көлемінде;
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—— квазимемлекеттік сектор субъектіле
рінің шартты облигациялары 68,8 млрд
теңге көлемінде, орташа ө

лшемді
табыстылығы жылына 10,9 %;
—— екінші деңгейлі банктердің облигация
лары 13 млрд теңге көлемінде, табыс
тылығы жылына 12,5 %.
Инвестициялық қызмет туралы толық
ақпарат www.enpf.kz БЖЗҚ сайтында
(«Қор туралы» тарауында – «Инвестиция
лық қызмет» – «Зейнетақы активтерінің
инвестиция
лық портфелінің құрылымы»)
тұрақты жарияланады.
2017 жылдың нәтижелері бойынша салым
шылардың шоттарына бөлінген БЖЗҚ зей
нетақы активтерінің табыстылығы 7,1 %
көлеміндегі инфляция жағдайында 7,92 %
құраған. Сол арқылы зейнетақы активтері
бойынша шынайы оң табыстылық 0,82 %
көлемінде.
Қазақстанда зейнетақы жинақтарының
сақталуына мемлекеттік кепілдік беру
дің бірегей үлгісі қолданылады. Бұл үл
гіге сәйкес «Қазақстан Республикасында
зейнетақымен қамсыздандыру туралы»
ҚР Заңының 5-бабы негізінде мемлекет
алушыларға зейнетақы төлемдерін алу
құқығына ие болған сәттегі инфляция
деңгейінің ескерілуімен нақты салынған
жарналар көлемінде МЗЖ мен МКЗЖ-ның
сақталуына кепілдік береді. Төлем құқығы
пайда болған кезде әрбір алушыға
зейнетақы жинақтарының табыстылығы
жинақтаушы зейнетақы жүйесінде болған
бүкіл кезеңдегі инфляция деңгейімен
арақатынаста жеке есептеледі. Егер табыс
тылық инфляция деңгейінен төмен болса,
мемлекет бұл айырманы алушыға респу
бликалық бюджеттің қаражаттары есебінен
төлейді.
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4.1. Үздік тәжірибе стандарттарына
сәйкес сапалы қызмет көрсету
«БЖЗҚ» АҚ қызметі ең алдымен салымшылар мен алушылардың
зейнетақы қызметтеріне толық қолжетімдігін қамтамасыз ету түрінде
ағымдағы қажеттіліктерін жүзеге асыруға бағытталған. Республика
бойынша 2017 жылы 18 филиал жанында 231 дербес қызмет көр
сету орталығы жұмыс істеді. Сонымен қатар биылғы жылы зейнетақы
қызметтеріне бірдей қолжетімділікті қамтамасыз ету және қызмет
көрсету сапасын арттыруға септігін тигізетін жағдайды қалыптастыру
мақсатында Қор жалға алынатын орынжай стандарттарын қайта қа
рады. Осы стандарттарды ескере отырып, филиалдарда Қазақстан
Республикасының әкімшілік және аумақтық сипаттамалары, эко
номикалық белсенді және жұмыспен қамтылған халық саны, Қор
кеңселеріне операциялық жүктеме негізінде тікелей қызмет көрсету
кеңселерінің болуын стандарттау бойынша жұмыс жүргізілді.
2017 жылы Қордың автоматтандырылған ақпараттық жүйесі негі
зінде филиалдар 6,3 млн операция өткізді. Осылайша қызметкер
лер орташа есеппен алғанда күнделікті 22 мыңнан астам операция
өткізді.
Қорда көшпелі қызмет көрсету де қарастырылған. Қор қызметінің
ең алдымен мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімділігін арттыруға
бағытталған «Мобильді агент» жобасы аясында 2017 жылы 2016
жылмен салыстырғанда 6,5 есе артық операция өткізілді. Мәселен,
көшпелі қызмет саны 7,1 мыңды құраса, оның барысында 189,5
мың операция жүзеге асырылды. Салыстыратын болсақ, 2016 жылы
Қор қызметкерлері көшпелі қызмет көрсету үшін 1,1 мың рет сапарға
шығып, 29 мың операцияны жүзеге асырды. Соның ішінде жоба
бойынша мүмкіндігі шектеулі 13,5 мың салымшы мен алушыларға
қызмет көрсетіліп, 38,7 мың операция өткізілді.
БЖЗҚ салымшыларға зейнетақы шоттарының жағдайы туралы ақпа
рат алудың бірнеше тәсілін ұсынады: Қор кеңсесіне өзі бару арқылы,
электрондық және дәстүрлі пошта арқылы, БЖЗҚ сайты немесе ұялы
қосымшасы арқылы, сондайақ, электрондық цифрлық қолтаңба
сы болған жағдайда, egov.kz порталы немесе электронды үкіметтің
ұялы қосымшасы арқылы. 2017 жылы салымшылар мен алушылар
13,9 млн көшірме алған, олардың жалпы саны МЗЖ бойынша ЖЗШ
санынан 1,5 есе артық. Бұл салымшылардың өз зейнетақы жинақта
рын құруға, жарналардың толық аударылуын және инвестициялық
табыс деңгейін қадағалауға мүдделілігінің артқанын көрсетеді.
2017 жылы Қорға салымшылардан (алушылардан) кері байланыс
арналары бойынша 405 780 өтініш келіп түскен, бұл 2016 жылмен
салыстырғанда 2,4 есе артық (169 159 өтініш). Бұл ретте 65 % өтініш
Callорталық арқылы, 27 % – Қордың корпоративтік вебсайтындағы
Оnlineкеңесші сервисі арқылы, 8 % – басқа арналар, соның ішінде
Қордың кеңсесі, кері байланыс сервисі және Басқарма төрайымы
блогы, Пікірлер мен ұсыныстар кітабы, Қордың әлеуметтік желілер
дегі беттері арқылы жасалған. Есепті кезеңдегі өтініштер негізінен
келесі сұрақтарға қатысты болған: ЖЗШ ашу, шарттың телнұсқасын
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алу, ЖЗШнан көшірме алу тәсілдері, төлемдер және зейнетақы жи
нақтарын өмірді сақтандыру компанияларына аудару.
Қор автоматтандырылған ақпараттық жүйенің деректер қорындағы зей
нетақы шарттарын өзекті ету бойынша жұмысты жалғастырды, соның
нәтижесінде сәйкестендірілмеген ЖЗШ саны (ЖСНсыз техникалық
шартпен) 72,5 мың бірлікке азайып, 2018 ж. 1 қаңтарда 326,4 мың бір
лікті құрады. Осылайша жинақтаушы зейнетақы қорларынан БЖЗҚға
зейнетақы шарттарын қабылдаутапсыру үдерісі аяқталған сәттен бастап
4 жыл ішінде 495 мың техникалық шарт немесе 60 % өзекті етілді. Бұл
жұмысты 2020 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр.
Қор зейнетақымен қамсыздандыру жүйесі мен тұтынушылармен әрекет
тесудің халықаралық тәжірибесін зерттейді, халықаралық ұйымдармен
ынтымақтасады. Мәселен, 2017 жылы БЖЗҚ Зейнетақы мәселелері
бойынша халықаралық әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығының
(ХӘҚҚ) Техникалық комитетінің мүшесі атанып, Комитет жанындағы
«Өз бетінше жұмыспен қамтылу және цифрлық экономика» тақырыбы
бойынша зерттеумен айналысатын жұмыс тобына кірді. Сонымен қатар
Қор 2017 жылдың мамыр және қыркүйек айларында Халықаралық
зейнетақы және әлеуметтік қорлар қауымдастығының (ХЗӘҚҚ) «Грузия
және Еуразия елдерінің зейнетақымен қамсыздандыру және әлеуметтік
сақтандыру жүйелерін дамытудың келешегі» (Батуми қ., Грузия) және
«Зейнетақымен қамсыздандыру жүйелерінің қаржылық тұрақтылығы»
(Астана қ., Қазақстан) тақырыптары бойынша халықаралық конферен
цияларға қатысты.
Қор сондайақ, ерікті зейнетақы өнімдерін дамыту, зейнетақы жинақта
рын баламалы пайдалану мүмкіндігі (оқу, тұрғын үй, медициналық
қызмет және т.б.), шетелдік зейнетақы қорларындағы көшірмелердің
нысандары бойынша халықаралық тәжірибеге талдау өткізді. Зерттелген
материал негізінде БЖЗҚ ақпаратты тұтынушыға түсінікті, ыңғайлы әрі
пайдалы тәсілде ұсыну мақсатында көшірмелердің пішімін жетілдірді,
атап айтқанда:
— салымшыда (алушыда) бірнеше шарт түрі болған жағдайда (МЗЖ,
МКЗЖ, ЕЗЖ), барлық ЖЗШ бойынша бір көшірме әзірлеу;
— көшірмелердің нысандарын Қордың байланыс деректерімен
толықтыру;
— 2014 жылдан бастап ағымдағы кезеңге дейін салымшы (алушы)
сұратқан кезеңге байланысты зейнетақы активтерінің табыстылығы
мен инфляция деңгейінің көрсеткіштері бойынша мәліметтерді
көрсету.
Көшірмелердің жаңа пішімі қыркүйекте бекітілген және 2017 жылдың
қазан айынан бастап өнеркәсіптік қолданысқа енгізілді.

БЖЗ-даы зейнетаымен
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4.2. Цифрландыру және заманауи
технологияларды енгізу
Есепті кезеңде зейнетақы қызметтерінің қолжетімділігін арт
тыру үшін Қордың электронды қызметтері белсенді дамып, ілгері
жылжытылды.
2017 жылғы 1 шілдеден бастап БЖЗҚ сайтында өмірді сақтан
дыру компанияларына жинақтарды аудару, сондайақ, шетелге
тұрақты өмір сүруге кетуіне немесе салымшының өліміне бай
ланысты төлемдерді қоспағанда, зейнетақы қызметтерінің бар
лық дерлік негізгі түрлері электронды тәсілге көшірілді. Аталған
төлем түрлерін рәсімдеу үшін алушылардан қосымша растаушы
құжаттарды тапсыру талап етіледі, бұл құжаттар Қордың операция
лық қызметкерлерімен тексерілді. Зейнетақы аннуитеті шарттары
бойынша зейнетақы жинақтарының аударымдарын сақтандыру
бойынша деректер қорын қалыптастыратын мемлекеттік несиелік
бюро ақпараттық жүйесімен біріккеннен кейін электронды пішімге
ауыстыру жоспарланып отыр.
БЖЗҚ электронды қызметтері электрондық цифрлық қолтаңбаны
(ЭЦҚ) қолдану арқылы ұсынылады. 6 ай ішінде жаңа электронды
қызметті 7 мыңнан астам адам пайдаланған. Бұл ретте электронды
байланыс арналары арқылы операциялардың жалпы операция
лар көлемінен үлесі 2017 жылы 45 %дан 52 %ға дейін ұлғайған
(жоспар бойынша 47 %).
Салымшыларға (алушыларға) зейнетақы қызметтерін өз бетімен
алу мүмкіндігін ұсыну үшін БЖЗҚ өзінеөзі қызмет көрсету тер
миналдарын іске қосты. Олардың көмегімен ЖЗШ ашудан төлем
жасау туралы өтінішке дейінгі барлық электронды қызмет тізімін
пайдалануға болады. 2017 жылдың IV тоқсанында өзінеөзі қыз
мет көрсету терминалдары БЖЗҚның 18 филиалында орнатылды.
2017 жылы ақпараттандырудың электронды тәсілдер арқылы
ЖЗШ саны 2016 жылмен салыстырғанда 1,9 млн бірлікке не
месе 66 %ға ұлғайды. Ақпараттандырудың электронды тәсілі
электронды пошта және сайт немесе мобильді қосымша арқылы
көшірме алуды білдіреді. БЖЗҚ мобильді қосымшасы 2017 жылы
650 мың рет жүктеп алынған, бұл 2016 жылғы көрсеткішпен
салыстырғанда 1,6 есе артық (398 мың жүктеу). Сонымен қатар
2017 жылы 1 119 мың салымшы (алушы) БЖЗҚ порталы мен
мобильді қосымшасы арқылы және электронды үкімет арқылы
ЖЗШдан өз бетімен 7 569 мың электронды көшірме жасаған.
Қор мен жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмысы туралы
ақпараттың қолжетімділігін арттыру мақсатында Қордың сайтында
2017 жылы келесі шаралар жүзеге асырылды:
— «БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрайымының ресми блогплатформа
сы енгізілді, оның көмегімен кез келген адам ҚР жинақтаушы
зейнетақы жүйесіне және БЖЗҚ қызметіне қатысты сұрақта
рын тікелей Қордың бірінші басшысына жолдай алады. 2017
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жылдың сәуір айында жаңа коммуникациялар арнасы іске қосылған сәттен бастап 31
желтоқсанға дейінгі аралықта 393 сұраққа жауап берілген;
— азаматтардың сауалдарына жауап қайтарып, қолданыстағы зейнетақы заңнамасына
түсініктемелер беруге және барлық мәселелер бойынша консультациялық көмек көрсету
ге мүмкіндік беретін «Қоғамдық қабылдау» жаңа консультациялық алаңы енгізілді;
— ақпаратты орналастырудың қолданыстағы мәтіндік пішімі динамикалық, графикалық
және кестелік пішімге өзгертілді;
— «Инвестициялық қызмет» бөліміне «Сарапшы бейіні» қосалқы бөлімі қосылды, онда
қаржы құралдары бойынша деректерді жанжақты ашып көрсететін зейнетақы актив
терінің инвестициялық портфелі құрылымының кеңейтілген нұсқасы берілген. Деректер
интерактивті режимде ыңғайлы әрі қолданылуы оңай графикалық және кестелік пішімде
көрсетіледі.
БЖЗҚ ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеуі және жаңа жобаларды іске қосу ақпараттық
қауіпсіздік мәселелеріне ерекше көңіл бөлуді талап етеді.
2017 жылдың аяғында Қор Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің қайта сертификаттау
аудитінен табысты өтті (BSI№ IS665369 халықаралық сертификаты). Сертификаттау «БЖЗҚ»
АҚ ақпараттарының құпиялылығын, тұтастығы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету бойын
ша ұсынылатын қызметтердің жоғары сапасын растайды. Сонымен қатар Қор Қазақстан
Республикасының қауіпсіздік стандарттарына сәйкестікке мемлекеттік аттестаттаудан өткенін
растайтын ҚР «Ақпараттандыру туралы» Заңына сәйкес ақпараттық қауіпсіздік талаптарына
сәйкестік аттестатын алды. 2017 жылдың соңында KPMG аудиторлық компаниясы тарапынан
Қордың ақпараттық жүйелеріне аудит өткізілді. Аудиторлар Қордың негізгі үдерістерін авто
маттандыру деңгейі 82% құрайтынын көрсетті.
2017 жылы Қор жүйелері желілік шабуылдардың 95 түріне немесе 884 437 жағдайына
тойтарыс беріп, 208 түрлі вирус анықталып, жойылды. Бұл ретте кибершабуылдар БЖЗҚ
қауіпсіздік жүйелерінің бұзылуына немесе салымшылардың (алушылардың) дербес дерек
терінің ұрлануына алып келген жоқ.
Сонымен қатар «БЖЗҚ» АҚ ақпараттықкоммуникациялық инфрақұрылымы мен электронды
ақпараттық ресурстарына қатысты киберқауіптерді анықтау және болдырмау бойынша тиісті
мемлекеттік органдармен өзара әрекеттестік жолға қойылуда.
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Ішкі бақылау жүйесін дамыту және бизнесүдерістерді оңтайландыру
бағытында Қор қызметіне үш деңгейлі қорғаныс енгізілген. Ол өкілет
тіктерді бөлу, ішкі бақылау субъектілерінің жауапкершілігін белгілеу
және ішкі бақылау жүйесін мониторингілеу; жауапты тұлғалармен
немесе басшылармен алдын ала келісім бойынша міндетті рәсімдерді
орындау немесе иерархиялық бағыныстылық тәртібін сақтау қағида
ларына негізделеді.
2017 жылдың екінші жарты жылдығынан бастап зейнетақы қыз
меттерін көрсету үшін қажет жүйелердің бос тұру уақытына бақылау
жүргізіліп, олардың үздіксіз жұмысының көрсеткіші 99,7%, мақсатты
мәнінде 99,98% құрады.

4.3. Зейнетақы заңнамасындағы
өзгерістерді түсіндіру
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап БЖЗҚнан зейнетақы төлемдері ай
сайынғы негізде белгіленген кесте бойынша немесе зейнетақы аннуи
тетін сатып алу арқылы жүзеге асырылады. Осы міндетті жүзеге асыру
ға дайындалу аясында Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары
есебінен қалыптасатын зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлем
дерін жүзеге асыру ережелеріне және зейнетақы төлемдерінің көлемін
есептеу әдістемесіне (ҚР Үкіметінің 02.10.2013 ж. № 1042 Қаулы
сымен бекітілді) өзгертулер, сондайақ, Қордың ішкі нормативтік құ
жаттарына (ІНҚ) тиісті өзгертулер енгізілді.

2018 жылдың 1 қаңтарынан
бастап БЖЗҚ-дан зейнетақы
төлемдері белгіленген кесте
бойынша ай сайын жүзеге
асырылады

Төлем жасау әдістемесінің өзгеруіне және әйелдердің зейнетақы жа
сын кезеңкезеңмен көтеру шарасының басталуына байланысты 2017
жылы зейнеткерлік жасына жеткен немесе жылдың соңына дейін же
тетін салымшыларға (алушыларға), сондайақ, зейнетақы жасына
2018 жылы жететін әйелдер, ІІІ топтағы мүгедектігі мерзімсіз болып
белгіленген жандар арасында мақсатқа негізделген хабарландыру
науқаны өткізілді. Науқан аясында келесі ісшаралар өткізілді:
1) келесі байланыс арналары бойынша хабарламалар жөнелтілді:
электрондық пошта бойынша – 5 551; SMS – 63 097; мобильді те
лефондарға Pushхабарламалар – 1 167; дәстүрлі пошта бойын
ша – 117 738;
2) зейнетақы заңнамасының өзгеруі және зейнетақы төлемдерін
тағайындау туралы өтінішпен Қорға дер кезінде жүгіну қажеттілігі
туралы хабарлау мақсатында таргеттелген хабарландыруға жата
тын салымшылардың (алушылардың) мекенжай деректері көр
сетілген тізімдер жасалып, БЖЗҚ филиалдарына жолдан;
3) БЖЗҚ сайты мен әлеуметтік желілердегі парақшаларында ҚР зей
нетақы заңнамасының өзгеруі туралы ақпарат орналастырылған.
Өткізілген ісшаралар нәтижесінде 2017 жылдың IV тоқсанында өткен
жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда, зейнетақы жасына жету
және ІІІ топтағы мерзімсіз мүгедектік бойынша зейнетақы төлемдерін
тағайындау туралы қабылданған өтініштердің саны 1,5 есе артқан
(2017 жылдың IV тоқсаны – 49,7 мың, 2016 жылдың IV тоқсаны –
32,9 мың).
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Коммуникациялық
арналарды таңдауда
қазақстандықтардың қалауы

Газеттер
арқылы

БЖЗҚ
Call
орталығы арқылы

2020 жылы жаңа шарттыжинақтаушы құрамдауыш – жұмыс бе
рушінің міндетті зейнетақы жарналарын (ЖМЗЖ) енгізу жоспар
ланған. Бұл ретте БЖЗҚда әрбір салымшының атына шартты зей
нетақы шоты ашылады. Оған жұмыс беруші өз қаражаты есебінен
жұмыскердің айлық табысының 5 пайызы көлемінде ЖМЗЖ ауда
ратын болады. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын
енгізуге дайындалу үшін Қор 2017 жылы шартты активтер мен
міндеттемелердің есебін жүргізудің әдістемелік негізіне қатысты
жұмыстарды жалғастырды. Ұлттық Банкке шарттыжинақтаушы
құрамдауышты енгізу механизмдері бойынша ұсыныстар және
жүйеден шыққан салымшылардың шартты зейнетақы міндеттеме
лерін мейлінше аз қорғалған қатысушылардың пайдасына қайта
үлестірудің ең жақсы нұсқасы бойынша кеңестер әзірленді.
Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесін одан әрі жаңғыр
тудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасына сәйкес, дамудың
басты бағыттарының бірі – жинақтаушы зейнетақы жүйесінің па
раметрлерін, оның ішінде зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру
тәртібін жетілдіру. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін Қор зейнетақы
жүйесінің қолда бар және жаңа жинақтаушы құрамдауыштарын
қамтитын автоматтандырылған актуарлық модельді әзірлей баста
ды. Бұл салымшылар үшін табыс сомасына, жарналардың жиілігіне
және жүйеге қатысу уақытына қарай зейнетақының жинақтаушы
бөлігінің көлемі мен орнын басу коэффициентін болжауға мүмкін
дік береді.
Қор жинақтаушы зейнетақы жүйесінен өмірлік зейнетақы төлем
дерін жүзеге асыру бойынша зейнетақы аннуитеттерін есептеу
әдістемелерін және халықаралық тәжірибелерді зерттеді. Өлім
жітім саласындағы тәуелсіз халықаралық актуариймен, Британ
институтының және актуарийлер факультетінің жанындағы SAPS
(SelfAdministered Pension Schemes) мүшесімен бірлесе отырып,
халықаралық тәжірибе негізінде ҚР түрлі халық топтарының өмір
сүру ұзақтығына қатысты зерттеу жүргізілді. Жұмыстың нәтижелері
бойынша өмір сүру ұзақтығын одан әрі зерттеу үшін мәліметтерді
толық талдау және іріктеу бойынша қорытынды есеп дайындалып,
ҚР түрлі халық топтары үшін өлімжітім кестесі әзірленді. Бұл кесте
халықтың өмір сүру ұзақтығын ескере отырып, барабар өмірлік
зейнетақының есептелуін қамтамасыз ету үшін қажет.

2017 жылы БЖЗҚ кәсіпорындар мен ұйымдарда өткiзген көшпелі
тұсаукесерлер саны

мың
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2017 жыл барысында БЖЗҚ өкілдері жұмыс топтарының мәжіліс
теріне қатысу, зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойын
ша ҚР заңнамалық актілеріне және Еуразиялық экономикалық
одақтың мүшемемлекеттерінің өкілетті органдары мен ЕАЭО мүше
мемлекеттерінің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру шар
тының нормаларын қолдану жөніндегі Еуразиялық экономикалық
комиссия арасындағы өзара әрекеттесу тәртібінің жобасына ұсы
ныстар енгізу арқылы зейнетақы заңнамасын жетілдіруге қатыс
ты. Мәжілістердің қорытындысы бойынша БЖЗҚ Өзара әрекеттесу
тәртібінің жобасына ұсыныстар енгізіп, алушылар құзырлы орган
дарға ЕАЭО аясында зейнетақы тағайындау мәселесі бойынша
жүгінген кезде, мәлімет беру барысында пайдаланылуы тиіс форму
лярлар саны оңтайландырылды.

Қазақстандықтардың
коммуникациялық
арналарды таңдаудағы
қалауы
лы

Қор жаңа өлімжітім кестелерінің негізінде зейнетақы жинақтарының
ағымдағы құнының коэффиценттерін есептеп, ҚР тиісті нормативтік
құқықтық актілеріне өзгертулер енгізу бойынша ұсыныстар әзірледі.
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Халықты ЖЗЖне тарту бойынша ақпараттықтүсіндіру жұмы
сының тиімділігін арттыру, сондайақ, облыстық филиалдардың
жергілікті жұмысымен танысу үшін Қор басшылығы Қазақстанның
барлық облыстарына жұмыс сапарларымен барып қайтты. Сапар
лар барыcында облыстардың және Астана, Алматы қалаларының
әкімдіктерімен әлеуметтік міндеттерді шешу мәселелері бойынша
ынтымақтасу және өзара әрекеттесу туралы меморандумдарға қол
қойылды. Меморандумдар негізінде Қор қызметкерлері мен облыс
аудандарындағы жергілікті атқарушы органдар өкілдерінің қаты
суымен бірлескен тұсаукесерлер өткізу кестелері құрылды.

Интер

ар

2017 жылы қазақстандықтар арасында зейнетақы жинақтарын
қалыптастыру мәдениетін қалыптастыруға негіз қаланды. Мәселен,
есепті кезеңде жұмыс екі бағыт бойынша жүргізілді – жинақтаушы
зейнетақы жүйесі мен БЖЗҚ қызметінің ашықтығы туралы хабардар
лықты арттыру, сондайақ, халық тарапынан сенімді нығайту.

рқ

ылы

4.4. Халықтың қаржылық
сауаттылығын арттыру бойынша
ақпараттықтүсіндіру жұмысы.
ҚР халқының зейнетақы
жинақтарын жоспарлау мәдениетін
дамыту

БЖ

ЗҚ

Бекітілген кестелерге сәйкес аудан орталықтарында БАҚ қатысуымен
283 ауқымды тұсаукесер өткізіліп, оған 27,4 мың адам қатысты.
Сонымен қатар аудандар мен ауылдық округтерде ақпараттықтүсін
діру жұмысын өткізуге ерекше көңіл бөлінді. 2017 жылы кәсіпорын
дар мен ұйымдарда өткізген көшпелі тұсаукесерлерінің жалпы саны
18,1 мыңды құрап, оған 557 мың адам қатысты.
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Есепті кезеңде Қор «Әлеуметтік экспресс» жобасына қосылып, ҚР Еңбек және ха
лықты әлеуметтік қорғау министрлігімен және «Мемлекеттік Әлеуметтік Сақтанды
ру Қоры» АҚпен бірлесе отырып, зейнетақы заңнамасы бойынша және жұмыспен
қамтылған халықты, соның ішінде зейнеталды жастағы әйелдерді зейнетақы жүйесі
не қатыстыру бойынша түсіндіру жұмысын өткізді.
Ақпарат таратудың негізгі арналары БАҚ және БЖЗҚ ресми сайты болды.
2017 жылы сайтты қарау саны 20,8 млн жетті, бұл 2016 жылғы көрсеткіштен 2,3 есе
артық (8,9 млн қарау). Есепті кезеңде БЖЗҚ сайтында орыс және қазақ тілдерінде
69 баспасөз хабарламасы жарияланып, 100 жаңалық хабарламасы жарық көрді.
Салыстыра кетсек, 2016 жылы баспасөз хабарламаларының саны 29, ақпараттық ха
барламалар – 17 болған еді.
Республикалық және облыстық газеттердің беттерінде, интернетпорталдар мен
телевизиялық эфирде Қор бастамасымен, сондайақ, басқа көздердің – Ұлттық
банктің, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің, сарапшылардың
және т.б. бастамасы бойынша 21,5 мың материал жарық көрді. Салыстыра кетсек,
2016 жылы Қордың аты аталған 9,8 мың материал жарияланған. Бұл ретте жария
ланымдардың 64,2 % (немесе 13,8 мың) жағымды сипатта және 32,1 % (немесе
6,9 мың) – бейтарап сипатта.
Қордың бастамасы бойынша «БЖЗҚ» АҚ қызметін ақпараттық сүйемелдеу ісшара
ларының дағдарысқа қарсы жоспары және 2017 жылға арналған Медиажоспары
аясында республикалық және облыстық газеттердің беттерінде, интернетпортал
дар мен телевизиялық эфирде 15 мыңдай материал жарық көрді, бұл 2016 жылғы
көрсеткіштен 3 есе артық (шамамен 5,2 мың жарияланым) және алдыңғы 3 жыл
мен салыстырғанда 2,3 есе жоғары (2014–2016: 6,5 мың жарияланым). Осылайша
БЖЗҚ бастамасымен жарияланған материалдар ЖЗЖ туралы ақпараттық кеңістіктің
шамамен 70 %ын алады. Ақпараттық өріс пен интернеткеңістікке жасалған талдау
интернеткеңістіктегі ызақор пікір пайдаланушылардың біртіндеп қызығушылық та
нытып, өздерін толғандыратын зейнетақы жинақтаулары туралы сұрақтарға жауап
алуға ниет білдіруіне ауысқандығын көрсетеді.

ҚР зейнетақы жүйесіне деген
сенім индексі
4,0

7,5
7,2

7,5
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2017 жылдың IV тоқсанында Қор Қоғамдық Пікірді Зерттеу Орталығымен бірлесе
отырып, әлеуметтік зерттеу өткізді, оның нәтижелері бойынша қазақстандықтардың
БЖЗҚна және еліміздің жинақтаушы зейнетақы жүйесіне білдіретін сенім деңгейі,
сондайақ,зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы қаржылық сауаттылық дең
гейі 10 балдық шәкіл бойынша анықталды:
1) қазақстандықтардың жартысынан көбі Қазақстанның зейнетақы жүйесі мен
БЖЗҚна сенім білдіруге бейім: ҚР зейнетақы жүйесіне білдіретін сенім индексі –
5,9 балл, Қорға білдіретін сенім индексі – 5,7 балл. Өңірлер арасындағы ең жоға
ры көрсеткіштер Маңғыстау (7,5 балл), Ақмола (7,5 балл), Атырау (7,2 балл)
облыстарында болған. Төмен көрсеткіштер Қарағанды (5 балл) және Павлодар
облыстарында (4 балл) тіркелген.
2) ҚРдағы зейнетақымен қамсыздандыру туралы жалпы білімі бар қазақстан
дықтар – 58,2 %, тереңірек білімі бары – 24,7 %. Бұл көрсеткіштер бойынша
Ақмола (8,2 балл), Ақтөбе (7,8 балл), Солтүстік Қазақстан (7 балл) облыста
ры көш бастайды. Рейтингті Батыс Қазақстан (5 балл) және Атырау (4,5 балл)
облыстары аяқтайды.
Алынған көрсеткіштер арқылы білдірілген сенім мен қаржылық сауаттылық деңгейі ор
таша және орташадан жоғары. Осы зерттеу аясында қазақстандықтардың коммуника
циялық арналарды таңдаудағы артықшылықтары да анықталған: 31% респондент ақпа
ратты теледидар арқылы алғысы келеді, 28% – интернет арқылы, соның ішінде Қордың
ресми сайты арқылы, 10% – БЖЗҚ мобильді қосымшасы арқылы, 3% – газет арқылы,
20% – Қор бөлімшелеріне немесе Callорталығына өздері бару арқылы. Бұл ретте аға
буын ақпаратты Қор кеңселерінде және теледидар мен баспасөз сияқты дәстүрлі арналар
бойынша, ал жасы 30дан асқан жастар ақпаратты интернет арқылы алғанды жөн көреді.
Алынған нәтижелер қазақстандықтардың БЖЗҚна сенімін одан әрі нығайту және зей
нетақымен қамсыздандыру саласындағы хабардарлығын (сауаттылығын) арттыру
үшін Қордың коммуникациялар саласындағы стратегиясын құруда бастапқы қағидатқа
айналды.

Қазақстандықтардың БЖЗҚ мен елдің жинақтаушы зейнетақы
жүйесіне деген сенімінің деңгейі
Қазақстанда зейнетақымен
қамсыздандыру
туралы базалық білімді
игергендердің үлесі
Қазақстанда
зейнетақымен
қамсыздандыру
туралы жан
жақты білімді
игергендердің
үлесі
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2017 жылы Қорда 2017–2021 жылдарға арналған
жаңа Корпоративтік даму стратегиясы әзірленіп
бекітілді. Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерді
іске асыру аясында келесі бағыттар бойынша жұмыс
жүргізілді: зейнетақы қызметтерінің сапасы мен қол
жетімділігін арттыру, Қор қызметінің ашықтығын
қамтамасыз ету және салымшылар мен алушылардың
хабардарлығын арттыру, Қор мен зейнетақы жүйесіне
деген сенімді қалпына келтіру, сондайақ, 2018
жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген зейнетақы
заңнамасындағы өзгерістерге дайындалу.
Қордың жұмыс сапасын қамтамасыз ету мақсатында
негізгі және қосалқы бизнесүдерістер қайта қарал
ды, Қор үдерістерінің жаңа үлгісі бекітілді, тиімсіз әрі
қайталанатын шаралар жойылды. Бизнесүдерістерді
қайта қарау нәтижелері бойынша ұйымдық құрылым
мен штат саны оңтайландырылды. Бизнесүдерістерді
оңтайландыру, тиімсіз шығындарды қысқарту, жаңа
электрондық қызметтерді енгізу және олардың жалпы
көрсетілген қызмет көлеміндегі үлесін арттыру Қор
дың Ұлттық Банкке 2018 жылы зейнетақы активтері
нен төленетін комиссиялық сыйақыны 0,0225 %дан
0,015 %ға дейін төмендету туралы ұсыныспен шығуы
на мүмкіндік берді.
Сонымен қатар барлық деңгейдегі қызметкерлерге
қойылатын біліктілік талаптары жоғарылап, ынталан
дыру мен еңбекақы төлеу жүйелері оңтайландырылды
(қызметкерлерді бағалау және сараланған еңбекақы
жүйесі енгізілген), қызметкерлерді іріктеудің жаңа
жүйесі ендірілді, жаңа қызметкерлерге жүйелі тест
сынағы өткізілді.
Сапаны арттыру қызметіне жүйелілік беріп, озық
халықаралық тәжірибені енгізу үшін есепті кезеңде
ISO 9001:2015 талаптарына сәйкес «БЖЗҚ» АҚ ме
неджмент сапасының жүйесін (МСЖ) әзірлеу және ен
гізу» жобасы қолға алынды, оның аясында төмендегі
шаралар жүзеге асырылды:
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жүйесін бағалау туралы есеп құрылды, есепте
тұжырым жасалған және жобаны одан әрі іске
асыру бойынша ұсыныстар қамтылды;
— МСЖ ішкі аудиторларын оқыту;
— МСЖнің ISO 9001:2015 талаптарына сәйкестігін
қамтамасыз ету үшін, МСЖ бойынша ІНҚды әзір
леу және бекіту;
— Қордың СМЖне ішкі аудит.
2017 жыл БЖЗҚна 2014 жылы зейнетақы активтерін
біріктіру нәтижесінде келіп түскен проблемалы эмитент
термен белсенді жұмыс жүргізу кезеңі болды, ол кезде
атаулы құны 161,45 млрд теңге шамасында берешегі
бар 32 эмитент есепке алынды.
2017 жылы берешек сомаларды қайтару бойынша
өткізілген ісшаралар кешені нәтижесінде Қор алдын
да зейнетақы активтері бойынша өтелген берешектің
сомасы 1,25 млрд теңгені құрады. Бұл соманы 2014–
2016 жж. аралығында өтелген берешек көлеміне тең
деуге болады. 2018 жылғы 1 қаңтарда зейнетақы
активтері бойынша берешек облигациялардың атау
лы құны 37,3 млрд теңгені құрады (немесе зейнетақы
активтерінің көлемінен 0,5 %дан кем), проблемалы
эмитеттер саны 19 компанияға дейін қысқарды.
Берешекті өндіріп алу бойынша жұмыс жеке неме
се мемлекеттік сот орындаушыларының құзыретін
дегі атқарушы өндірістер аясында жүзеге асырыл
ды. Азаматтық тәртіптегі сот процестері аяқталды.
Сонымен қатар Қор Қазақстан Республикасынан
тысқары аумақтардағы зейнетақы активтеріне залал
келтірілуіне қатысты тұлғалардың қызметін тексеру
және кейін оларға қатысты қылмыстық іс қозғау мәсе
лелері бойынша құқық қорғау органдарымен әрекет
тестікті одан әрі жалғастырып келеді.
Есепті кезеңнің қорытындысы бойынша Қордың 2017
жылға арналған Корпоративтік даму стратегиясында
көзделген барлық мақсатты көрсеткіштер орындалды.

— Қорда қолданылатын менеджмент жүйесін тек
серу, оның қорытындысы бойынша Менеджмент

Қор алдында зейнетақы активтері бойынша өтелген берешектер сомасы

млрд
теңгені
құрады
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2018 жылы сапалы қызмет көрсетумен қатар БЖЗҚ алдына ҚР
халқының зейнетақыны жоспарлау мәдениетін дамыту мақсаты
қойылды. Бұл мақсатқа жету үшін қазақстандықтардың зейнет
ақымен қамсыздандыру саласындағы қаржықұқықтық сауат
тылығының деңгейін арттыру, БЖЗҚның жағымды бейнесін
қалыптастыру арқылы жинақтаушы зейнетақы жүйесіне деген
сенімді нығайту, жеке зейнетақы жоспарлары мәдениетін қалып
тастыру, ерікті зейнетақы жоспарларын дамыту қажет.
Қаржықұқықтық сауаттылық деңгейін арттыру міндетін жүзеге
асырудың бірізділігі үш кезеңнен құралады:
1) ЖЗЖ және оның әрбір азаматтың өміріндегі рөлі туралы курс
тар мен оқу бағдарламалары кешенін әзірлеу;
2) қызметкерлерді ақпараттықтүсіндіру жұмысын өткізуге
дайындау;
3) зейнетақы жинақтарын (міндетті және ерікті) көпшілік ара
сында таратуға бағытталған ісшараларды ұйымдастыру және
өткізу.
Бастапқы кезеңде жеке тәсілдер мен ісәрекет жоспарларын әзір
леу үшін мақсатты топтар анықталады. Қазіргі ағымдағы салым
шылар арасында зейнетақы жарналарының түсуі тұрақты емес
сипаттағы, сондайақ, өмірлік зейнетақы аннуитетін сатып алу
үшін жарналарының көлемі жеткілікті зейнетақы жинақтарының
қажетті деңгейін қамтамасыз етуге жеткіліксіз салымшыларға баса
назар аударылады. Салымшылар және алушыларымен қатар, зей
нетақы жүйесімен қамтылмаған азаматтар арасында да ақпарат
берутүсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Еңбекке ынтаны арттыру,
саналылық пен болашақ үшін жеке жауапкершілікті ояту, зейнет
ақыны жоспарлауды дәріптеу бойынша ақпараттықтүсіндіру
жұмысы «көлеңкелі» сектор қызметкерлеріне, жұмыссыз азамат
тарға, экономикалық белсенді емес тұрғындарға, балалар мен
жастарға бағытталады.
Ақпаратты мүмкіндігінше неғұрлым көбірек жеткізу мақсатында
Қор тарапынан БАҚ, ірі жұмыс берушілер, оқу орындары және
жергілікті атқарушы органдармен іскерлік байланыс пен ынты
мақтастық орнатылады. Қазақстанның зейнетақы жүйесі, БЖЗҚ
рөлі және зейнетке шыққан кездегі өмірге қалай дұрыс әзірлену
керектігі туралы хабардарлық деңгейді анықтау үшін әлеуметтік
сауалнамаларды жүйелі түрде өткізіп тұру жоспарланады.
БЖЗҚ ерікті зейнетақы жинақтары бойынша өнімдер топтамасы
жеке және корпоративтік зейнетақы жоспарларынан құралады.
Ерікті зейнетақы жарнасымен қамсыздандыру шартын жасау, жар
на аудару тәсілдері азаматтар үшін барынша оңай, ыңғайлы және
ауыртпалық түсірмейтіндей ету жоспарланған.
БЗЖҚ ерікті зейнетақы жоспарларының бәсекеге қабілеттілігін
қамтамасыз ету үшін уәкілетті органдарға ерікті зейнетақы жи
нақтарын қалыптастыруды салықтық және басқа ынталандыру
мәселелері, солардың ішінде ерікті зейнетақы жинақтарының бөлі
гін (бүкіл жинақтардың жеткілікті деңгейінен тыс) тұрғын үй сатып
алу, өмірлік мәні бар көрсетімдер бойынша медициналық көмек,
жоғары білім алу сияқты белгілі бір мақсаттарға мерзімінен бұрын
пайдалану мүмкіндігі жөнінде ұсыныстар әзірлейді. Ерікті зейнет
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Қазақстан Республикасының Үкіметі 2018-2021 жылдарға арналған
Ұлттық қор нарығын дамыту бойынша Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкімен бірлескен іс-шаралар жоспарын бекітті
ақы жарналары түріндегі қосымша жинақ ақшаны дамытудың арқасында
құрметті демалысқа шыққаннан кейін жойылған табыстың жиынтық ор
нын басу коэффициенті айтарлықтай артады деп күтілуде.
Қабылданған стратегияға сәйкес, БЖЗҚ зейнетақыны дербес жоспарлау
бойынша әрбір салымшы үшін кәсіпқой консультантқа және кеңесшіге
айналуы тиіс. «Дербес зейнетақы жоспарлары мәдениетін қалыптасты
ру» міндетін орындау аясында 2018 жылдың сәуірінде салымшыларға
(алушыларға) дербес кеңес беру қызметі іске қосылды. Бұл ретте жеке
және корпоративтік зейнетақы калькуляторы пайдаланылады.
Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесін 2030 жылға дейін одан
әрі жетілдіру тұжырымдамасында зейнетақымен қамсыздандырудағы
мемлекеттік саясатының басымдықтары және оны 2030 жылға дей
ін жүзеге асыру механизмдері белгіленген. Сонымен қатар «бір тере
зе» қағидаты бойынша зейнетақы төлемдерін жасаумен байланысты
әкімшілік рәсімдерді оңайлату қарастырылған. 2018 жылы бір өтініш не
гізінде «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» ҰАҚ
арқылы республикалық бюджеттен және БЖЗҚнан жас шамасы бойын
ша зейнетақы тағайындауға құжаттар қабылдау барысында осы қағиданы
ендіру бойынша қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізу жоспарлана
ды. Төлемдер Мемлекеттік корпорациядан алушының өтініште көрсет
кен бір банк шотына бір қайтара төленеді. Бұл өзгерістер жалпыға бірдей
белгіленген зейнетақы жасына жеткен зейнетақы төлемдерін алушылар
дың мүддесіне орай енгізіледі. Бұл ретте БЖЗҚның қолданыстағы басқа
функциялары мен міндеттері, соның ішінде жасы бойынша ай сайынғы
зейнетақы төлемдерінің есебін жүргізу, есептеу, шығынға жазу және ауда
ру мәселелері мен стратегиялық міндеттері өзгеріссіз қалады.
2020 жылдан бастап зейнетақы жүйесіне шарттыжинақтаушы құрам
дауышты енгізуге дайындық жұмыстары жалғастырылуда. Бұл үшін есепке
алу жүйелері, операциялық қызмет бейімделіп, ақпараттық жүйелер мен
басқа бизнесүдерістер жаңғыртылады. БЖЗҚ 2018 жылы ІТжүйелерді
дамыту бойынша төмендегілерді жоспарлайды:
— ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ІТ қызметтерін
басқару әдіснамасы негізінде Қордың қызмет көрсетуге бағдарланған
ІТжүйесін құру;
— ІТинфрақұрылымды жаңғырту, Қор қызметінің үздіксіздігі мен
қалпына келуін қамтамасыз ету үшін Қордың төтенше/дағдарыстық
жағдай қалыптасқан кездегі ісқимылдар жоспарын әзірлеу және
тестіден өткізу;
— салымшылар туралы ақпаратты қамтитын деректерді криптография
лық қорғау құралдары мен механизмдерін, соның ішінде қызмет көр
сету орталықтарын, мобильді кеңселер мен көшпелі қызмет жұмыс
керлерін қоса алғанда Қордың Корпоративтік желісінің барлық
байланыс арналарын шифрлеу құралдарын одан әрі дамыту;
— ақпараттық жүйелерден құпия ақпараттың жылыстауын болдырмау
технологияларын дамыту;
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— Қордың ақпараттық жүйелерімен – салымшыларымен де, Қор қызмет
керлерімен де жұмыс істеген кезде сәйкестендіру жұмыстарын күшейту
бойынша ісшаралар;
— ақпараттық қауіпсіздікті басқару жөніндегі Операциялық орталықты
құру (SOC).
Президенттің БЖЗҚ зейнетақы активтерін шетелдік және отандық жеке
компаниялардың басқаруына беру туралы Үкіметке және Ұлттық банкке
берген тапсырмаларын орындау аясында Қор Ұлттық банктің жұмыс тобы
құрамында ұсыныстар дайындауға қатысты. Зейнетақы активтерін басқа
ру жөніндегі компаниялардың (ЗАБК) жұмыс істеу қағидалары, сонымен
қатар оларға қойылатын талаптар қаржы нарығының қатысушылары ара
сында талқыланып жатыр. Ұсыныстардың мақсаты – зейнетақы активтерін
әртараптандыру және салымшыларға жинақтарды инвестициялау сцена
рийін таңдау мүмкіндігін ұсыну. 2018 жылғы 25 қаңтарда ҚР Үкіметінің
және Ұлттық Банктің ұлттық қор нарығын дамыту жөніндегі 2018–2021
жылдарға арналған бірлескен ісқимыл жоспары бекітілді. Мұнда зей
нетақы активтерін салымшылар мен алушылардың таңдауы бойынша
жеке басқарушы компанияларға беру көзделген. Сонымен бірге БЖЗҚда
халықтың зейнетақы жүйесімен қамтылуын кеңейту және оған өзінөзі жұ
мыспен қамтыған тұлғаларды тарту жөнінде ұсыныстар дайындау бойын
ша жұмыс басталды.
Басты міндеттердің бірі ретінде Қазақстанның барлық азаматтарына және
республика аумағында да, одан тысқары аумақтарда да тұрып жатқан
басқа тұлғаларға БЖЗҚ зейнетақы қызметтеріне қатынасу үшін бірдей
мүмкіндік беру болып табылады. БЖЗҚ зейнетақы қызметтерін көрсетуді
үш бағыт бойынша дамыту жоспарлануда: тікелей (жүзбежүз) қызмет
көрсету жүйесі; қашықтан (сырттай) қызмет көрсету жүйесі; өзінеөзі қыз
мет көрсету жүйесі.
Әрбір жүйенің үздіксіз жұмыс істеуі үшін Қор қызметкерлерге, материал
дықтехникалық жабдықтауға, коммуникациялар, ақпараттық деректер,
ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеуге қажетті ресурстар бөледі.
БЖЗҚ жалпы материалдықтехникалық база мен ақпараттық технология
лар инфрақұрылымын күшейтуді, соның ішінде шалғайдағы сирек қоныс
танған орындарға көшпелі қызмет көрсетуге арналған «мобильді кеңсе
лер» сатып алуды жоспарлайды. Деректерді сақтау және есебін жүргізудің
автоматтандырылған ақпараттық жүйелері жоғары өнімділікті, ауқым
дылықты қамтамасыз етіп, ақпараттық қауіпсіздіктің барлық талаптарына
сәйкес келу үшін жаңғыртылады. Мемлекеттік органдармен ақпараттық
алмасу күшейтіліп, мемлекеттік ақпараттық жүйелер және деректер қо
рымен ықпалдасу жалғастырылады.
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