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АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 

 

БЖЗҚ жанындағы Қоғамдық кеңестің төрағасы болып Ерлан Бурабаев қайта 

сайланды  

 

БЖЗҚ жанындағы Қоғамдық кеңестің 2022 жылдың 13 мамырындағы 19 отырысы келесідей 

күн тәртібімен өтті: 

1) Ұйымдастыру мәселелері: Қоғамдық кеңес басшылығын қайта сайлау (Кеңес 

туралы Ереженің 28-тармағына сәйкес). 

2) «БЖЗҚ» АҚ 2021 жылғы қызметі және 2017-2021 жылдардағы Корпоративтік даму 

стратегиясының орындалуы туралы есеп.  

3) ҚРҰБ жүзеге асыратын зейнетақы активтерін инвестициялық басқару туралы 

ақпарат. 

Бірінші мәселе бойынша Қоғамдық кеңестің басшылығы бірауыздан қайта сайланды. 

Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының басқарушы директоры Ерлан Бурабаев Кеңес төрағасы, 

ал журналист Ирина Ледовских төраға орынбасары ретінде қалды.  

 Екінші мәселе бойынша «БЖЗҚ» АҚ Стратегиялық даму департаментінің директоры 

Камиля Фазылова сөз сөйледі. Ол Қордың өткен 2021 жылғы және 2017 жылдан бергі бес жылдық 

кезеңдегі қызметі туралы есеп берді. Есепке сәйкес, 2022 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 

БЖЗҚ салымшыларының шоттарында 13,1 трлн теңге зейнетақы жинақтары қалыптастырылған. 

01.01.2021ж. мен 01.01.2022ж. аралығында бір жыл ішінде бұл қаражат 156,6 млрд теңгеге немесе 

1% ұлғайды. Қор спикері атап өткендей, тұрғын үй және емделу мақсатында қомақты көлемде БЗТ 

алынғанына қарамастан, жалпы зейнетақы жинақтары өсімінің оң серпіні сақталды. Біріншіден, бұл 

кірістің шығыс ағындарынан асып түсуінің арқасында мүмкін  болды. 

2021 жылдың 12 айында БЖЗҚ салымшылары алдыңғы жылмен салыстырғанда бір жарым 

есе көп жарна аударды. 2022 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша салымшылардың 

шоттарына 1,3 трлн теңгедей зейнетақы жарналары түсті, бұл 2021 жылдың сәйкес кезеңдегі 

көрсеткіштен 255,7 млрд теңгеге артық. Салымшылардың жарналарынан басқа, зейнетақы 

жинақтарының едәуір өсуі таза инвестициялық табыстың арқасында қамтамасыз етілді, ол 2021 

жылдың 1 қаңтарынан бастап 2022 жылдың 1 қаңтарына дейін 1,4 трлн теңгеге жетті. Бұл өткен 

жылдың көрсеткіштерінен 138,2 млрд теңгеге немесе 11% артық. Қазақстан Ұлттық Банкінің 

басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша кірістілік 2021 жылдың басынан бастап 

инфляция 8,4% болғанда 11,13% құрады. 

Бұдан басқа, 2021 жылдың соңында БЖЗҚ өзінің enpf.kz корпоративтік сайтында 

Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 2022-2026 жылдарға арналған Корпоративтік даму 

Стратегиясын жариялады. Алдыңғы Корпоративтік стратегия 2017 жылы қабылданып, БЖЗҚ-ның 

2021 жылға дейінгі кезеңге арналған мақсаттары мен міндеттері толық орындалды. Стратегия 

қолданыста болған бес жыл ішінде зейнетақы жинақтарының көлемі 5,3 трлн теңгеге немесе 68% 

ұлғайды. Зейнетақы жинақтарының орташа жылдық өсімі осы кезеңде ЖІӨ өсімінен асып түсті. 

Зейнетақы жинақтары, зейнетақы жарналары, инвестициялық табыс, зейнетақы төлемдерінің және 

т.б. өсуі байқалып, зейнетақы активтерінің 2017-2021 жылдардағы орташа жылдық кірістілігі 

орташа жылдық инфляция 6,7% болғанда 9,6% құрады. Жинақтаушы зейнетақы жүйесі (ЖЗЖ) 

енгізілген сәттен бастап жинақталған кірістілік көрсеткіші 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 

бойынша жинақталған инфляция деңгейінен 1,2 есе асып түсті (тиісінше 681,13% және 546,77%). 

2017-2021 жылдар аралығында жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысушылар (МЗЖ бойынша 

бірегей салымшылар мен алушылар) саны 1,9 млн адамға немесе 20,9% көбейіп, 10,9 млн адамға 

жетті. 2022 жылдың 1 қаңтарына жарналардың барлық түрлері бойынша жеке зейнетақы 

шоттарының (ЖЗШ) жалпы саны 11,5 млн бірлік болды. ЖЗШ-ның орташа жылдық өсу қарқыны 

бұл кезеңде 4% көрсетті. БЖЗҚ жұмысына халықаралық ұйымдар да оң баға берді. Атап айтқанда, 

2022 жылдың мамырында Еуропа елдері арасындағы халықаралық Әлеуметтік қамсыздандыру 
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қауымдастығының (ХӘҚҚ) «Good Practice Award for Europe 2022» марапаты иегерлерінің бірі 

«БЖЗҚ» АҚ болды. Қор корпоративтік стратегияны абыроймен жүзеге асырып, тең көлемде 

қолжетімділікті қамтамасыз ету есебінен жинақтаушы зейнетақы жүйесін  кеңейтудегі, заманауи 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу және халықтың қаржылық сауаттылығын 

арттырудағы жетістіктері үшін үздік грамотаға ие болды. 

Үшінші мәселе бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің монетарлық операциялар департаменті 

директорының орынбасары Нұржан Нұрғазин сөз алды. Ол 2022 жылдың 1 мамырындағы жағдай 

бойынша «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерінің құрылымын таныстырды. Жеке зейнетақы қорларын 

БЖЗҚ-ға шоғырландыру аяқталған сәттен бастап (2014 жылғы сәуір) Қордағы зейнетақы 

активтерінің портфелі 4,0 трлн теңгеден 12,9 трлн теңгеге дейін; зейнетақы активтерінің валюталық 

үлесі 17%-дан 32%  дейін өсті. Бұдан басқа, активтердің жіктелімі бойынша валюталық портфельді 

мақсатты бөлу белгіленіп, халықаралық нарықтарда зейнетақы активтерін басқаруға шетелдік 

компаниялар жұмылдырылды.  

Сондай-ақ, ҚР ҰБ өкілінің айтуынша, 2021  жыл мен 2022 жылдың бірінші тоқсанында БЖЗҚ 

зейнетақы активтерін инвестициялау біржолғы зейнетақы төлемдерінің алынуы салдарынан 

шектеліп, ҚР Ұлттық қорын басқару жөніндегі Кеңес мақұлдаған бағыттар шеңберінде нарықтық 

жағдайларда жүзеге асырылған. Атап айтқанда, 2021 жылы 318,5 млрд теңгеге орташа алынған 

кірістілігі жылдық 10,8% болатын ҚР Қаржы министрлігі шығарған ҚР мемлекеттік бағалы 

қағаздары, сондай-ақ, 52,1 млрд теңгеге орташа алынған кірістілігі жылдық 12,2% болатын ЕДБ 

облигациялары сатып алынды. 2022 жылдың алғашқы 4 айында 374,9 млрд теңгеге орташа алынған 

кірістілігі жылдық 12,3% құрайтын ҚР Қаржы министрлігі шығарған ҚР мемлекеттік бағалы 

қағаздары сатып алынды.  

Баяндама соңында инвестициялық қызмет көрсеткіштері, атап айтқанда, салымшылар үшін 

маңызды көрсеткіш – зейнетақы активтерінің табыстылығы туралы түсініктеме берілді. 2014 

жылдан бастап 2021 жылға дейінгі кезеңде зейнетақы активтерінің жинақталған табыстылығы 

инфляция 83,5% болғанда 109,4% құрап, нақты табыстылық 25,9% көрсетті.  Зейнетақы 

активтерінің орташа жылдық кірістілігі бес жыл ішінде орташа жылдық инфляция 6,7% болғанда 

9,5% құрап, үш жыл ішінде орташа жылдық инфляция 7,1% болғанда 9,5% жетті. Осылайша, ұзақ 

мерзімді және орта мерзімді басым бағытта зейнетақы активтерінің нақты кірістілігі оң сипатқа ие 

болды.  

Жиын соңында Кеңес мүшелері келесі Қоғамдық кеңес отырыстарының тақырыптары мен  

ұйымдастыру мәселелерін талқылады. 

Отырыстың барлық материалдары enpf.kz сайтындағы «Қоғамдық кеңес» – «Отырыстардың 

хаттамалары, тұсаукесерлері» бөлімінде көрсетілген. 

 
БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы 

Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару 

тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін 

Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, 

зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы 

жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында). 
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