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Өзімізге үйреншікті заттар мен құбылыстардың
қаншалықты тез өзгеретінін байқадыңыздар
ма? Бұрын қыс та ызғарлы, баға да төмен
болатын, бұрын алып көрінетін бес-тоғыз
қабатты үйлер де қазір қаптаған мұнаралардың
арасында көзге ілінбейді. Мұндай мысалдарды
көптеп келтіруге болады, алысқа бармайақ өзімізді алайық, біз де есейіп келеміз,
тәжірибе де молайды, ақыл да кемелденіп
келеді, мақсаттар мен құндылықтар да өзгерді.
Гераклиттің “бәрі де өтеді, бәрі де өзгереді”
деген сөздері ақиқат екен, еліміздің зейнетақы
жүйесі де өзгерді.

Замечали ли вы, как быстро меняются
привычные нам вещи и явления? Зима
раньше была куда холоднее, цены были
ниже, дома из пяти-девяти этажей, когда-то
казавшиеся великанами, сейчас тонут среди
многочисленных высоток. Похожих примеров
можно приводить массу и еще огромное
множество, далеко ходить не нужно – мы
сами меняемся, становимся старше, опытнее,
мудрее, цели и ценности становятся иными.
Прав был Гераклит – “все течет – все меняется”
– и пенсионная система нашей страны не
исключение.

Осы жылдарда жүйе өзгеріп, жаңғыру
үстінде.
Өз
байқағандарымызбен
және
өткен шығарылымда сіздерді жұмысымен
таныстырған актуарлық орталық жүргізетін
есептеулермен қатар, біз басқа елдердің
халықаралық тәжірибесін де зерттеудеміз.
Алайда, қандай да біреуін дараламай, үздігін
таңдап алуға тырысудамыз. Кез келген
ұлттық тәжірибе – әрбір елдің игілігі. Оны біз
қолдансақ та, басқа кез келген ел қолданса
да салдары күткенімізден алшақтау болуы
мүмкін. Бұл бір өсімдік сияқты: жерсінбей
қалса, қиындықтың бергі жағы, ол өніп
шығып ұзақ әуреге салатын зиян келтіруі де
мүмкін ғой.

За эти годы она изменилась и продолжает
модифицироваться. Помимо своих наблюдений
и расчетов, проводимых актуарным центром, с
работой которых мы знакомили вас в прошлом
выпуске, мы изучаем и международный
опыт других стран. Однако, стараемся не
абсолютизировать какой-то один, а отбирать
лучшее. Все дело в том, что любой национальный
опыт – это достояние каждой страны. Если
перенести его на нашу “почву”, впрочем, как и
в любой другой страны, последствия могут быть
далеки от ожидаемых. Это как с растениями:
не приживется — полбеды, а может взойти
и нанести ущерб, с которым долго придется
бороться.

Біз тәжірибелі селекторлар сияқты жұмыс
істеуге тиіспіз және солай жұмыс істеп
жатырмыз да, өз жағдайымыздағы үздік үлгіні
шығару үшін түрлі сорттарды біріктіреміз.
Бірақ өсімдіктің қандай да бір ұнаған
қасиетін немесе белгісін таңдау жеткіліксіз,
құрылымның қосымша ерекшеліктерін, яғни
бізге қажет сапамен қатар жүретін тәуекелдерді
де ескеру керек.

Мы должны и поступаем как опытные селекторы
– соединяем разные сорта, чтобы получился
лучший именно для наших условий образец.
Но просто выбрать какое-то понравившееся
свойство или признак растения недостаточно,
необходимо
учесть
и
второстепенные
особенности строения – “обратную сторону
медали”, те риски, которые идут рука об руку с
нужными нам качествами.

Қор қызметі де заманға қарай, қазіргі мен
келешектің қажеттілігіне орай өзгеріп келеді.
Мысалы, биылғы жылдың басында зейнетақымен
қамсыздандыру мәселесі бойынша БЖЗҚ жанынан Қоғамдық кеңес құрылды, бұл туралы
Басқарма төрайымы Нұрбүбі Наурызбаевамен
сұхбаттан толығырақ оқи аласыздар. Сонымен
қатар бұл шығарылымнан Сіздер басқа да
пайдалы ақпарат аласыздар.

Деятельность фонда тоже меняется навстречу
времени, потребностям настоящего и будущего.
Например, в начале этого года был создан
Общественный Совет при ЕНПФ по вопросам
пенсионного обеспечения, подробнее о котором
вы можете прочитать в интервью с Председателем
Правления Нурбуби Наурызбаевой. Также в
этом выпуске вы непременно получите и другую
полезную информацию.

Оқи отырып, жақсы әсер алыңыз.

Желаем вам приятного чтения.

Құрметпен, сіздің редакцияңыз!

С уважением, ваша редакция!
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Ашықтықтың
басты
қағидасы
Қордың бірінші басшысымен сұхбат

Главный
принцип открытость
Интервью с первым руководителем Фонда
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қызметі, отандық зейнетақы
жүйесі секілді үнемі жаңартылып, заман талаптарына сай дамып келеді.
Дегенмен, Қордың алдағы атқаратын жұмыстарына қатысты қойылар
сұрақтар да жетерлік. БЖЗҚ бұдан әрі қандай бағытта дамитын
болады? Қандай нәтижелерге қол жеткізбек ниетте? Жақын уақытта
қазақстандықтарды зейнетақы жүйесінде қандай өзгерістер күтіп тұр?
Мінеки, осы және өзге де маңызды сұрақтарға жауапты “БЖЗҚ” АҚ
Басқарма төрайымы Нұрбүбі Серекхажықызы Наурызбаевамен болған
сұхбаттан оқитын боласыздар.
Деятельность Единого накопительного пенсионного фонда, как и
пенсионная система Республики Казахстан, не стоит на месте, а
постоянно модифицируется и развивается на встречу вызовам времени.
О том, в каком направлении ЕНПФ будет развиваться дальше, каких
результатов уже достиг, какие изменения в пенсионной системе ожидают
казахстанцев в ближайшее время, об этом и многом другом читайте
в интервью c Председателем Правления АО “ЕНПФ” Наурызбаевой
Нурбуби Серекхажиевной.
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Нұрбүбі Серекхажықызы, ең алдымен “PRO ЕНПФ” журналының редакциясы БЖЗҚ Басқарма төрайымы болып тағайындалуыңызбен құттықтап, Сізге жаңа қызметте табыстар
тілейді және алға қойған мақсаттар мен міндеттеріңіздің
орындалуына тілектестік білдіреді. Әңгімені Қордың 2016 жылғы
қызметінің нәтижесінен бастасақ. Осы кезеңге қатысты маңызды
көрсеткіштер бойынша қандай жетістіктерді атап өтер едіңіз?

Нурбуби Серекхажиевна, прежде всего примите поздравления
от редакции журнала “PRO ЕНПФ” в связи с Вашим
назначением, желаем Вам успехов в работе, выполнения всех
задуманных Вами целей и задач. А начать наш разговор мы
хотели бы с результатов деятельности Фонда за 2016 год.
Какие итоги по ключевым показателям за этот период вы
можете выделить?

Қордың 2016 жылы атқарған қызметінің нәтижесі туралы айтар
болсақ біз ғана емес, салымшылар (алушылар) үшін де маңызды
көрсеткіш – зейнетақы жинақтарының сомасынан бастағым келеді.
Өткен жылдың қорытындысы бойынша ол 6,69 трлн. теңгені құрады.

Говоря о результатах Фонда за 2016 год, хотелось бы начать
с важнейшего для нас и наших вкладчиков (получателей)
показателя – суммы пенсионных накоплений. По итогам
прошлого года она составила 6,69 триллионов тенге.

Шарттардың барлық түрлері бойынша салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны 10,04 млн. бірлік,
оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары есебінен 9,58 млн.
бірлік болды. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша
салымшылардың жеке зейнетақы шоттарының саны 420 мың бірлік,
ал ерікті зейнетақы жарналары бойынша 39 мың бірлік болды.

Общее количество индивидуальных пенсионных счетов
вкладчиков и получателей по всем видам договоров составило
10,04 миллионов единиц, из них по обязательным пенсионным
взносам - 9,58 миллионов. Количество счетов по обязательным
профессиональным пенсионным взносам составило 420 тысяч, а
по добровольным – 39 тысяч единиц.

Тағы бір маңызды көрсеткіш – зейнетақы активтері бойынша
табыстылық. Ол өткен жылдың 12 айы ішінде 7,95 пайызды
құрады.Естеріңізге сала кетейін, бұл көрсеткіштің көлемі
қаржы нарықтарындағы ахуал мен Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің зейнетақы активтерін инвестициялаған қаржы
құралдарының құнына тәуелді. Жалпы, зейнетақы активтерінің
қайда инвестицияланатындығы туралы толыққанды ақпаратты
Қордың ресми сайтында тұрақты түрде жариялап отырамыз.

Еще одним важным для всех показателем является доходность
по пенсионным активам, которая за 12 месяцев прошлого года
составила 7,95%. Напомню, что этот показатель зависит от
ситуации на финансовых рынках и стоимости финансовых
инструментов, в которые Национальным банком Республики
Казахстан были инвестированы пенсионные активы. Подробную
информацию о том, куда были инвестированы средства мы
регулярно размещаем на официальном сайте Фонда.

Тағы бір айта кететін көрсеткіш – бұл, Қордан төленетін зейнетақы
төлемдерінің сомасы. Өткен жылдың қаңтар айынан желтоқсан
айына дейінгі аралықта төлемдердің сомасы 169,69 миллиард
теңге болды. Оның ішінде сақтандыру ұйымдарына аударымдар
22,69 миллиард теңгені құрады. Салыстырып қарайтын болсақ,
2015 жылы Қордан төленген зейнетақы төлемдері – 141,12
миллиард, ал 2014 жылы – 93,04 миллиард теңгені құрады.

Следующий показатель, на котором я бы хотела остановится,
это сумма пенсионных выплат из ЕНПФ. С январь по декабрь
прошлого года выплаты составили 169,69 миллиардов тенге,
из них 22,69 миллиардов составили переводы в страховые
организации. Для сравнения за 2015 год выплаты из ЕНПФ
составили 141,12 миллиардов, за 2014 год – 93,04 миллиардов
тенге.

Ағымдағы жылы 13 қаңтарда өткен баспасөз мәслихатында
Сіз Қордың алдағы жұмысы бойынша өз ойларыңызбен бөліскен
едіңіз. Қордың қызметін жақсарту бойынша қандай шаралар
жүзеге асырылады, осы жөнінде толығырақ әңгімелеп берсеңіз.

На пресс-конференции 13 января текущего года вы озвучили
мысль о том, что у Вас уже есть видение в работе Фонда. Не
могли бы вы уточнить, какие именно новшества для улучшения
работы Фонда вы хотите внедрить?

Біз бірінші кезекте алдымызға Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қоры қызметінің ашықтығын арттыру міндетін
қойдық. Бұл үшін Қор қызметінің ақпараттық ашықтығын
арттыру бойынша шаралар жоспарын бекіттік. Оның
құрамында “Қоғамдық қабылдау” жұмысы, Қордың барлық
филиалдарында Ашық есік күндерін өткізу, Басқарма
төрайымының блог-тұғырнамасын жасау және жүргізу,
тұрғындар арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын
ұйымдастыру шаралары бар. Бұл қызметтер қазір Қордың
ресми сайтында қолжетімді.

В первую очередь, мы поставили себе задачу повысить
прозрачность
и
открытость
единого
накопительного
пенсионного фонда. Для этого мы утвердили план мероприятий
по повышению информационной прозрачности деятельности
Фонда, который включает работу “Общественной приемной”,
проведение дней открытых дверей во всех Филиалах Фонда,
создание и ведение официальной блог-платформы Председателя
Правления, информационно-разъяснительную работу с населением. Данные сервисы уже доступны на официальном сайте
ЕНПФ.

Сонымен қатар ағымдағы маңызды жұмыстардың қатарына
Қор ішіндегі әрекеттегі жұмыс үдерістерін қайта қарау,
ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесін күшейту
жұмыстары кіреді. Біз ішкі бақылау жүйесі мен тәуекелдерді
басқарудың регулятордың талабы мен халықаралық стандарттарға сәйкестігін бағалап, маңызды тәуекелді бағыттарды
айқындадық. Осы жұмыстардың негізінде Қордың бизнес-

Вторым наиболее важным аспектом текущей работы
является пересмотр действующих рабочих процессов внутри
Фонда, усиление системы внутреннего контроля, процессов
управления рисками. Мы провели оценку соответствия системы
внутреннего контроля и управления рисками требованиям
регулятора и международным стандартам, выявили ключевые
рисковые области, на основе этой работы был утвержден план
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үдерістерді оңтайландыру – атқарылатын жұмыстардың
тиімді-лігін, нәтижелілігін арттыру және әкімшілік
шығындарды азайту мақсатында жүргізіледі. Одан басқа,
қазір БЖЗҚ-ның корпоративтік стратегиясы, Қордың дамыту
жоспары қайта қаралып жатыр. Олардың ішінде жол картасы
мен өңірлік желіні дамыту жұмысы да бар.

первоочередных мероприятий по пересмотру внутренних документов, регламентирующих систему бизнес-процессов Фонда. Оптимизация бизнес-процессов проводится с целью повышения
эффективности, результативности работы и снижения административных расходов. Кроме того, сейчас пересматривается Корпоративная стратегия ЕНПФ, планы развития Фонда, включая
дорожную карту и развитие региональной сети.

Сондай-ақ, біз ішкі құжаттардың талабын орындау: қарапайым
хатшыдан бастап бірінші басшыға дейінгі барлық деңгейде
міндетті болып саналатын шартты
ендіруді жоспарлап
отырмыз. Тағы бір маңызды бағыт – Қор қызметкерлерінің
жоғары кәсіптік деңгейін қалыптастыру және оған қолдау
көрсету. Білікті кадрларсыз сапалы қызмет көрсету мүмкін
емес. Қазір бізде кадрларға қатысты біліктілік талаптары
қайта қаралды. Жаңа еңбекақы төлеу және қызметкерлерді
жұмысқа ынталандыру жүйесі қабылданды. Сондай-ақ, Қор
қызметкерлерін оқыту және біліктілігін арттыру жүйесі сапалы
тұрғыда қайта қаралатын болады.

Также мы планируем внедрить условия, при которых, исполнение
требований внутренних документов является обязательным на
всех уровнях: от секретаря до первого руководителя. Еще одним
важным направлением является формирование и поддержка
высокого профессионального уровня сотрудников Фонда. Без
квалифицированных кадров невозможно оказывать качественные
услуги. Нами уже пересмотрены квалификационные требования
к кадрам, принята новая система оплаты и мотивации персонала.
Также будет качественно пересмотрена система обучения и
повышения квалификации персонала Фонда.

Барлық ішкі үдерістерді жақсарту жұмыстары тұрғындарға
көрсетілетін қызметтің сапасы мен уақытына және Қор
қызметінің ашықтығын арттыруға оң әсер ететін болады.

Улучшение всех внутренних процессов прямо отразится на
качестве, скорости оказания услуг населению, прозрачности и
открытости деятельности Фонда.

Бұдан басқа, зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері
бойынша БЖЗҚ жанынан Қоғамдық Кеңес құрылды. Осы
туралы толығырақ әңгімелеп берсеңіз. Оның мүшелері қандай
талаптарға сәйкес таңдап алынды және және алдағы уақытта
Кеңестің жұмысы қалай жүзеге асырылады?

Кроме этого, насколько мы знаем, что был создан
Общественный Совет при ЕНПФ по вопросам пенсионного
обеспечения. Расскажите об этом подробнее. По какому
критерию были отобраны его члены и каковы будут его
функции?

Жалпы, зейнетақымен қамсыздандыру және Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қызметіне қатысты жұртшылық
арасында сұрақтар көп. Біз зейнетақы жүйесіне қатысушылардың барлығының пікірін ескеру қажеттігін түсініп,
БЖЗҚ жанынан Қоғамдық Кеңесті құруды ұсындық. Біздің
ойымызша жаңа тәуелсіз кеңесші орган зейнетақы заңнамасы,
зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері, Қор қызметін
жетілдіру және тұрғындардың отандық жинақтаушы зейнетақы
жүйесіне деген сеніміне қатысты проблемалық мәселелерді
зерделеу және талқылау алаңына айналатын болады. Біз
жұртшылыққа Қордың қалай жұмыс істейтіндігін ашық
айта отырып, тұрғындар тарапынан да кері байланысқа қол
жеткізгіміз келеді.

Тема пенсионного обеспечения в целом и деятельность ЕНПФ
в частности вызывает у общественности много вопросов.
Разделяя этот интерес и понимая, что необходимо учитывать
мнения всех участников пенсионной системы, мы предложили
создать Общественный Совет при ЕНПФ. Принципиально
новый независимый консультативно-совещательный орган
нам видится площадкой для изучения и обсуждения актуальных вопросов, касающихся пенсионного обеспечения и
законодательства, совершенствования деятельности Фонда,
выявления проблемных вопросов доверия населения к
накопительной пенсионной системе Республики Казахстан.
Мы хотим открыто рассказывать общественности о том, как
работает Фонд и получать от населения обратную связь.

Қоғамдық Кеңестің құрамын қалыптастыру жұмысы бірнеше
кезеңнен тұрды. Біз ең алдымен БЖЗҚ-ның ресми сайтында
Қордың салымшылары мен алушыларынан өтінімдер қабылдау
жұмысының басталғаны жөнінде хабарландыру жарияладық.
Кейін Ұлттық Банк алаңында өткізілген баспасөз мәслихаты
барысында бұқаралық ақпарат құралдарының жеті өкілі
алғашқы болып өз кандидатураларын ұсынды. Бұдан кейін
Кеңес құрамын қалыптастыру жұмысы тараптардың бастамасы
мен Қордың шақыруы бойынша жүзеге асырылды. Сонымен
қатар біз Қоғамдық Кеңестің құрылатындығы жайлы қоғамдық
ұйымдарға, бірлестіктерге, тәуелсіз сарапшыларға хабарладық.
Осылайша, 29 кандидаттан тұратын тізім жасалынды. Бұл тізім
Кеңестің 2017 жылы 16 ақпанда өткен алғашқы отырысында
ашық дауыс беру бойынша мақұлданды.

Формирование состава Общественного совета происходило
в несколько этапов. На сайте ЕНПФ мы опубликовали
объявление о том, что начата работа по сбору заявок
от вкладчиков и получателей Фонда. Затем на прессконференции, которая была проведена на площадке
Национального банка, первыми свои кандидатуры выдвинули семь представителей средств массовой информации.
В дальнейшем формирование состава происходило по
инициативе сторон и приглашению ЕНПФ. Также мы
информировали общественные организации, объединения,
независимых экспертов. Таким образом у нас был сформирован список из 29 кандидатов. Этот список был утвержден
на первом заседании, которое прошло 16 февраля 2017 года,
путем открытого голосования.

Жалпы, барша қазақстандықтар секілді біз де осы кеңесші
органға үлкен үміт артамыз. Сонымен қатар Кеңеспен бірлесе
отырып, жинақтаушы зейнетақы жүйесін әрбір азамат үшін
барынша ашық, түсінікті және тиімді ете түсеміз деген үміттемін.

В целом на этот консультативный орган мы, как и все казахстанцы,
возлагаем большие надежды. Мы верим, что совместными
усилиями сделаем накопительную пенсионную систему более
прозрачной, понятной и эффективной для каждого.

Қазақстандықтарды алдағы уақытта зейнетақы жүйесінде
қандай өзгерістер күтіп тұр?

Какие изменения в пенсионной системе ожидают казахстанцев
в ближайшее время?

Қазір отандық зейнетақы жүйесін дамыту жолында мынадай
басымды бағыттарды атап өтуге болады. Біріншіден, мемлекеттік
базалық зейнетақыны тағайындау механизмі өзгертілетін болады.
Қазіргі таңда барлық зейнеткерлер ең төмен күнкөріс деңгейінің
50 пайызы мөлшерінде мемлекеттік базалық зейнетақы
алады. Бірақ, 2018 ж. 1 шілдесінен бастап, аталмыш базалық
зейнетақының мөлшері 1998 ж. 1 қаңтарға дейінгі еңбек өтілі мен
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысу мерзіміне байланысты
тағайындалатын болады. Егер еңбек өтілі мен жинақтаушы
зейнетақы жүйесіне қатысу мерзімі жоқ немесе 10 жылға дейін
болса, онда базалық зейнетақы ең төмен күнкөріс деңгейінің 50
пайызын құрайды. 10 жылдан асқан әрбір жыл үшін оның көлемі
2 пайызға ұлғайтылып отырады, ал 35 жыл және одан көп болатын
болса, онда базалық зейнетақының мөлшері ең төмен күнкөріс
деңгейінің мөлшеріне тең болады және одан асырылмайды.

Сейчас из приоритетных направлений развития пенсионной
системы можно выделить, во-первых, то, что будет изменен
механизм начисления базовой пенсии. Сегодня абсолютно все
пенсионеры могут рассчитывать на базовую пенсию в размере
50% от прожиточного минимума. Но уже с июля 2018 года
размер базовой пенсии будет зависеть от стажа работы на 1
января 1998 года и стажа участия в накопительной пенсионной
системе. Иными словами, кто не имеет стажа или имеет
стаж менее 10 лет, тот будет получать 50% от прожиточного
минимума, за каждый год стажа свыше 10 лет размер базовой
пенсии будет повышаться на 2%, пока не достигнет отметки в
100%.

Осылайша, 1998 жылғы 1 қаңтарға дейінгі еңбек өтілі мен
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысу мерзімі жоғары
адамдардың базалық зейнетақысының мөлшері екі есе артады.
Екіншіден, әрекеттегі жинақтаушы зейнетақы жүйесіне жаңа
шартты-жинақтаушы құрамдауыш енгізіледі. Соның аясында
барлық жұмыс берушілер еңбек жағдайына қарамастан өз қаражаты есебінен қызметкерлерінің пайдасына жалақының 5 пайызын
зейнетақы қорына аударатын болады. Бұл жарналар жұмыскердің
табысына кері әсер етпейді. Осылайша, Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорында әрбір жұмыскердің атына шартты зейнетақы
шоты ашылады. Ондағы жинақтар жұмыскердің меншігі болып
табылмайды және мұраға қалдырылмайды. Шартты зейнетақы
шотындағы жинақтар оған өмір бойына ай сайын төленіп отырады. Сәйкесінше, егер салымшы бұл жүйеден шығатын болса, оның
шартты зейнетақы шотындағы жинағы жүйенің жалпы сомасына
аударылады және шартты жинақтаушы жүйесінің басқа да
қатысушыларына үлестіріледі. Жоспар бойынша жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын 2018 жылдың 1 қаңтарынан
бастап енгізу жоспарланған болатын. Алайда қазір Үкімет деңгейінде оны енгізу мерзімін кейінге қалдыру мәселесі қаралып жатыр.

Иными словами, с нововведением размер базовой пенсии
для людей с большим трудовым стажем может увеличиться в
два раза, что, согласитесь, является хорошей надбавкой для
будущей пенсии граждан. Это хорошо еще и тем, что таким
образом стимулируется участие человека в накопительной
системе, основным принципом которой является утверждение,
что чем больше человек накопил, тем больше в будущем он
будет получать.
Во-вторых, в действующую накопительную пенсионную
систему будет введен новый компонент – условнонакопительный. Он будет формироваться за счет взносов
работодателей в размере 5% от дохода работника. При этом
главное отличие нового элемента заключается в том, что
средства, которые будут аккумулироваться на условнонакопительных счетах вкладчиков, не наследуются, однако
выплачиваться они будут пожизненно. Следовательно,
если вкладчик покидает систему, то средства с его условнонакопительного счета переходят в общую сумму, откуда
распределяются на других участников. Обязательные
пенсионные взносы работодателя планировалось ввести с
2018 года, но сейчас рассматривается возможность переноса
сроков введения условно-накопительного пенсионного
компонента.
Беседовал Елнур Шалкибаев
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Жинақтарға
түсетін
тұрақты табыс
Стабильный
доход на
накопления

Өміріміздің құбылмалы жағдайларына
қарамастан бола беретін өзгерістерден басқа,
бүгінгі, сәт сайын өзгеріп тұратын ғаламда
тұрақтылықтың ізі қалмай бара жатқандай.
Десек те, біз табандылықпен бет алып келе
жатқан тұрақтылыққа біздің өмірімізде
уақытша болса да орын бар.
В современном и быстроменяющемся мире,
кажется, не осталось места постоянству,
кроме перемен, происходящих в любом случае,
независимо от “погодных условий” нашей жизни.
Но стабильность, к которой все мы так отчаянно
стремимся, все же есть, пусть она и временна.
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Мысалы, біз еңбек шартын жасаймыз, сөйтіп құжат заңды
күшінде болған кезеңде тұрақты жұмысыз да болады. Бұл
жерде тұрақты болып тұрған жалақымыздың мөлшері.
Жалпы алғанда кез келген табыс, сондай-ақ фриланс1 немесе
қосымша табыс табу – тұрақты шама, себебі төлемақы мөлшері
шартта реттеледі. Шарт негізінде депозит бойынша табыс та,
банк шотынан барлық қаражатты алынғанға және банк шоты
жабылғанға дейінгі табыс та тұрақты болып табылады.
Біз бен сіздің жеке зейнетақы шотымызға түсіп тұратын
инвестициялық табысты банк салымдарымен салыстыра
алмаймыз. Егер депозит бойынша кірістіліктің белгілі ір
пайызына кепіл берілетін болса, зейнетақы жүйесінде мұндай
белгіленген мөлшерлеме жоқ.
Бұл жағдайда математиктердің сөзімен алатын болсақ
инвестициялық табыстың мөлшері константа2 емес, ол тек
бірнеше ауысымға байланысты болады. Біріншіден, ҚР Ұлттық
Банкі салымшылардың зейнетақы жинақтарына салған бағалы
қағаздардың қалай іске асырылғанына байланысты болса,
екіншіден, жинақтардың өз мөлшеріне байланысты болады,
яғни жинақ неғұрлым көп болса әрі оны толтыру кезеңділігі
тұрақты болса, соғұрлым есептелетін инвестициялық табыс та
жоғары болады.

Например, мы заключаем трудовой договор, тем самым
приобретая постоянную и стабильную работу до тех пор, пока
документ имеет юридическую силу. Фиксированным на данный
момент является и размер нашей заработной платы. В целом
любой активный доход, в том числе и фриланс1 или подработка
– величина постоянная, так как размер оплаты регулируется
договором. На основе договора фиксированным является и
доход по депозиту, но также до закрытия и снятия всех средств с
банковского счета.
В случае с инвестиционным доходом, начисляемым на наши с
вами средства на индивидуальном пенсионном счете невозмож-но
провести аналогию с традиционным банковским вкладом. Если по
депозиту вам гарантирован определенный процент доходности, то в
пенсионной системе такой фиксированной ставки нет.
Как бы выразились в данном случае математики, размер
инвестдохода не является константой2 и зависит от нескольких
переменных. Во-первых, от того, как сработали те или иные
ценные бумаги, в которые Национальным банком РК были
вложены пенсионные накопления вкладчиков. Во-вторых,
от размера самих накоплений – чем больше накоплений и
насколько постоянна периодичность их пополнения, тем выше
начисляемый инвестиционный доход.

Жоғарыда баяндалғандарды негізге алатын болсақ, ұзақ мерзімді
кезеңге зейнетақы активтерінің болжамды инвестициялық табысының
нақты есебін жасау мүмкін емес.
Исходя из вышеизложенного, невозможно сделать точный расчет
предполагаемого инвестиционного дохода на пенсионные активы
на долгосрочный период.

Алайда, табыстың өзі тұрақты және күн сайын, әрбір қаржы
күнінің соңында қаржы таусылғанға дейін түседі, яғни адам
зейнетке шығып, зейнетақы алып отырған күннің өзінде де
оның алынбаған қаражатына инвестициялық табыс есептеле
беретін болады.

Однако, следует отметить, что сам доход постоянен и начисляется
ежедневно в конце каждого финансового дня на средства до
их исчерпания, то есть даже если человек вышел на пенсию и
уже получает ее, на его еще нетронутые средства продолжает
начисляться инвестдоход.

Есептелген инвестициялық табыс туралы ақпаратты жеке
зейнетақы шотынан алынатын үзінді көшірмеден білуге болады,
оны алудың бірнеше тәсілі бар, яғни үзінді көшірмені Қорға
келіп өтініш білдіре отырып немесе электрондық не кәдімгі
пошта арқылы және сайт не ENPF ұялы қосымшасы арқылы да
алуға болады. Сонымен қатар электрондық цифрлық қолтаңба
бар болса, электрондық үкімет порталы арқылы да алуға болады.

Информацию о начисленном инвестиционном доходе можно
узнать из выписки с индивидуального пенсионного счета, получить
которую можно несколькими способами: при личном обращении
в офисе Фонда, посредством электронной и традиционной почты,
через сайт или мобильное приложение ENPF. А также через
портал электронного правительства при наличии электронной
цифровой подписи.

Жыл басында отандық БАҚ-та кейбір салымшылардың ЖЗШсында “инвестициялық табыс” бағанында теріс мәндердің
болғаны туралы ақпарат шыққан болатын. Бірақ бұған
алаңдаудың қажеті жоқ.

В начале года в отечественных СМИ прошла информация о том,
что на ИПС у некоторых вкладчиков в графе “инвестиционный
доход” были отрицательные значения. Но поводов для
беспокойства нет.

1
2

Фриланс (ағыл. freelance) – компанияның штатынан тыс ақылы еңбек.
Константа – (лат. constans - тұрақты) - тұрақты шама.
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Фриланс (от англ. freelance) – оплачиваемый труд вне штата компаний.
Константа – (от лат. constans - постоянный) - постоянная величина.

Теріс инвестициялық табыс ағымдағы жылдың басынан бастап
ұлттық валютаның аз да болса нығаюымен байланысты болып
отыр. Валютаның нығаю нәтижесінде портфельдің валюталық
бөлігінің құны азайды. Бұл ретте жыл басында жинақтаушы
инвестициялық табыстың көлемі бұл айырманы жабу үшін
жеткіліксіз болды.

Отрицательная инвестиционная доходность с начала текущего
года связана с незначительным укреплением национальной
валюты, в результате которой произошло уменьшение стоимости
валютной части портфеля. При этом объем накопленного
инвестиционного дохода в начале года был недостаточным для
покрытия этой разницы.

Салымшылардың
(алушылардың)
жеке
шоттарындағы
инвестициялық табыстың осылай құбылуы әдетте қысқа
мерзімді кезеңдерде байқалады әрі ол уақытша болып тұратын
жәйт. Зейнетақы жинақтары – ұзақмерзімді инвестиция.
Сондықтан ай сайынғы кірісті талдау дұрыс емес. Бұл үшін
оларды едәуір ұзақ мерзім, кемінде 1 жылдық кезең аралығында
қарауды ұсынамыз. БЖЗҚ-да шоттарға қызмет көрсетілген
уақытта жиналған инвестициялық табыстың көлемі жақсы.
2017 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша (жыл басынан
бастап) ол 10,79 млрд. теңге болды. 2016 жылдың қорытындысы
бойынша таза инвестициялық табыс сомасы (салымшылардың
шотына есептелген) 472,44 млрд. теңге болды.

Подобные
колебания
инвестиционного
дохода
на
индивидуальных счетах вкладчиков (получателей) наблюдаются
как правило в краткосрочном периоде и являются временными.
Но так как пенсионный накопления – это долгосрочные
инвестиции,
неправильно
анализировать
помесячный
доход, рекомендуем просматривать их за более длительный
период, как минимум 1 год. Объем накопленного за время
обслуживания счетов в ЕНПФ инвестиционного дохода остается
положительным. И уже по состоянию на 1 февраля 2017 года (с
начала года) он составил 10,79 млрд. тенге. По итогам 2016 года
сумма чистого инвестиционного дохода (начисленного на счета
вкладчиков) составила 472,44 млрд. тенге.

Жалпы алғанда бүкіл портфель осындай тәуекелдерді
азайту үшін түрлендірілген.
В целом, весь портфель именно для уменьшения
подобных рисков диверсифицирован.

Мысалы, жылдың басындағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық
Банкінің сенімгерлік басқаруындағы валютаға бөлінген
зейнетақы активтері былайша үлестірілген: активтердің 76,98%ы теңгеге, 22,34%-ы АҚШ долларына орналастырылған,
ал басқа валютаға (ресей рубліне, малайзия рингитіне,
бразилия реалына, ағылшын фунт стерлингіне және еуроға)
орналастырылған активтер кемінде 1%-ды құрап тұр. Басқа
сөзбен айтқанда, шетелдік активтердің үлесі шамамен 23%
болып тұр, бірақ Ұлттық Банк басшысының деректері бойынша
“зейнетақы активтері тек бір ғана валютада тұрмау үшін” алдағы
уақытта оның үлесін 30%-ға дейін көтеру жоспарланып отыр.

Так, по состоянию на начало года в разрезе валют пенсионные
активы, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка РК, распределены следующим образом: 76,98%
активов размещены в тенге, 22,34% в долларах США, активы
размещенные в иных валютах (в российских рублях, в
малазийских ринггитах, в бразильских реалах, английских
фунтах стерлингов и в евро) составляют менее 1%. Иными
словами, доля иностранных активов сейчас составляет порядка
23%, но в дальнейшем, по данным главы Нацбанка, планируется
увеличить эту долю до 30%, “чтобы пенсионные накопления не
содержались только в одной валюте”.

Сондай-ақ, кез келген инвестициялық сценарииде зейнетақы
төлемдеріне құқық алу кезіндегі инфляция деңгейі
ескеріле отырып, зейнетақы жарналарының сақталуына
мемлекеттің кепілдік беретінін еске сала кетейік (“Қазақстан
Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы”
заңның 5-бабы). Басқа сөзбен айтқанда төлем алуға құқығы
туындаған кезде әрбір алушыға жинақтаушы зейнеиақы
жүйесіндегі бүкіл кезеңіндегі табыстылығы мен инфляция
деңгейі есептелетін болады, егер зейнеақы жинақтарының
табыстылығы инфляция деңгейінен төмен болса, мемлекет осы
айырманы өтейді.

Также напомним, что при любом инвестиционном сценарии
сохранность пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на
момент получения права на пенсионные выплаты гарантирована
государством (с.5 Закона “О пенсионном обеспечении в
Республике Казахстан”). Иными словами, при наступлении
права на выплаты каждому получателю индивидуально
рассчитывается доходность и уровень инфляции за весь период
нахождения в накопительной пенсионной системе, и если
доходность пенсионных накоплений ниже уровня инфляции,
государство эту разницу возместит.

Қайта есеп алу үшін тұрғылықты жері бойынша ХҚО-ға
(“Азаматтарға арналған үкімет” мемлекеттік корпорация” КЕАҚ
бөлімшесі) барып, өтініш және жеке басын куәландыратын
құжатының көшірмесін, салыстырып тексеру үшін оның
түпнұсқасын, тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін растайтын
құжатты, банк шотының нөмірі туралы мәлімет беру керек.

Для того, чтобы получить перерасчет, необходимо обратиться
в ЦОН (отделения НАО “Государственная корпорация
“Правительство для граждан”) по месту жительства и
предоставить заявление, копию документа, удостоверяющего
личность и оригинал для сверки, документ, подтверждающий
регистрацию по постоянному месту жительства, сведения о
номере банковского счета.
Елнур Шалкибаев
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Зейнетақы
Пенсия
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Кеңес дәуірінде балалардың жұмыс істеуіне қатаң тиым
салынып, ересек балалар үшін жұмыс қарастырылмаған еді.
Бірақ бүгінгі таңның жасөспірімдері жұмысқа ерте араласып,
тәжірибе жинақтап, ақша табуды жөн көреді. Оның үстіне
Қазақстан Республикасының еңбек кодексінде 18 жасқа
толмаған балаларды жұмысқа алуға тиым салынбайды.

В советское время детский труд был строго запрещен, и о работе для
подростков не было и речи. Но современные тинейджеры стремятся
как можно раньше стать самостоятельными, нарабатывать опыт и
зарабатывать деньги. Тем более, что Трудовой кодекс Республики
Казахстан (Кодекс) не запрещает нанимать работников, которым
нет еще 18 лет.

Кодекстің 31-бабына сәйкес он алты жасқа толған тұлғалармен
еңбек шартын жасасуға жол беріледі. Бірақ ата-анасының
біреуінің, қорғаншысының, қамқоршысының немесе асырап
алушысының (заңды өкілінің) келісімі бойынша шартты одан да
ерте жаста жасасуға болады. Негізгі орта және жалпы орта білім
алған балаға 15 жастан бастап жұмыс істеуге рұқсат етіледі, ал
жұмыс баланың бос уақытына сәйкес келетін және денсаулығына
зиян келтірмейтін әрі оқуына кедергі жасамайтын болса, бала 14
жастан бастап жұмыс істей алады. Ал 14 жасқа дейінгі балалар
театрда өнер көрсетіп, кинога түсе алады, бірақ ол да сабақтан
тыс бос уақытта болуы тиіс, әрі баланың денсаулығы мен адами
қалпына кері әсерін тигізбеуі әрі сабағына кедергі болмауы тиіс.
Еңбек шартына кәмелетке толмаған тұлға қол қойған кезде, оның
заңды өкілі де міндетті түрде қол қояды.

В соответствии со статьей 31 Кодекса заключение трудового
договора допускается с лицами, достигшими шестнадцатилетнего
возраста. Но с согласия одного из родителей, опекуна, попечителя
или усыновителя (законного представителя) заключить договор
можно и раньше. С 15 лет ребенку позволяется работать, если
он уже получил основное среднее, общее среднее образование,
с 14 лет – только в том, случае, если работа выполняется только
в свободное от учебы время не вредит здоровью и не нарушает
процесс обучения. А дети до 14 лет могут выступать в театре и
сниматься в кино, но тоже при условии, что это в свободное от
занятий время, не вредно для здоровья и нравственного развития
ребенка и, само собой - не нарушает процесс обучения. Вместе
с подписью несовершеннолетнего на трудовом договоре, также
обязательна подпись его законного представителя!

Кодекстің 69-бабына сай кәмелетке толмағандар үшін жұмыс
уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленген: жұмыс
уақыты 14 жастан 16 жасқа жейінгі балалар үшін аптасына 24
сағаттан, ал 16 жастан 18 жасқа дейінгі балалар үшін аптасына 16
сағаттан аспайды. Қызметкерлерге қысқартылған жұмыс уақыты
белгіленген жағдайда Кодекске сәйкес оларға еңбек ақы төленеді.

Для несовершеннолетних, согласно статье 69 Кодекса,
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени: не более 24 часов в неделю для детей от 14 до 16 лет, с 16
до 18 лет - не более 36 часов в неделю. Оплата труда работников
при установлении им сокращенной продолжительности
рабочего времени производится в соответствии с Кодексом.

БЖЗҚ жұмыс берушінің еңбек кодексіне сәйкес жалақы төлей
отырып, кәмелетке толмағандардың жеке зейнетақы шотына
(ЖЗШ) міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге міндетті екенін
еске салады.

ЕНПФ напоминает, что работодатель, выплачивая заработную
плату в соответствии с трудовым договором, обязан уплачивать
за несовершеннолетнего обязательные пенсионные взносы на
его индивидуальный пенсионный счет (ИПС).

Кәмелетке толмаған тұлға Қорға өтініш жасаған кезде
міндетті зейнетақы жарналары есебінен ЖЗШ ашу туралы
өтінішті ресімдеу үшін мына құжаттарды:

Для оформления заявления об открытии ИПС за счет
обязательных
пенсионных
взносов
при
обращении
несовершеннолетнего в Фонд представляются следующие
документы:

1) кәмелетке толмаған тұлғаның туу туралы куәлігінің және
жеке басын
куәландыратын құжатының (егер ондай құжаты бар болса)
түпнұсқасын;
2) заңды өкілдің жеке басын куәландыратын құжаттың
түпнұсқасын;
3) ата-анасы болмаған жағдайда қорғаншының/қамқоршының
тағайындалғанын
растайтын
құжаттың
(қорғаншы
тағайындау туралы анықтаманың не баланы патронатқа
тәрбиелеуге беру туралы шарттың) түпнұсқасын береді.

1) оригинал свидетельства о рождении и документа,
удостоверяющего личность несовершеннолетнего лица (если
такой уже имеется);
2) оригинал документа, удостоверяющего личность законного
представителя;
3) оригинал документа, подтверждающего назначение
опеки/попечительства при отсутствии родителей (справки
о назначении опекуна либо договора о передаче ребенка на
воспитание под патронат).

14 жасқа дейінгі тұлғаның өтінішіне заңды өкіл қол қоюға
міндетті. 14 жастан 18 жасқа дейінгі тұлғалардың өтінішіне
заңды өкілдің жазбаша келісімін тіркеу жеткілікті.

Личная подпись законного представителя обязательна в заявлении
от лица в возрасте до 14 лет. Лицам от 14 до 18 лет к заявлению достаточно приложить письменное согласие законного представителя.

Кәмелетке толмаған тұлғалар міндетті зейнетақы жарналары
есебінен ЖЗШ ашудан басқа ерікті зейнетақы жарналары
есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасай
алады. Жарналар мөлшерлемесі, төлем жасау мен қалыптасқан
жинақтарды кейін төлеу тәртібі тараптардың келісім бойынша
белгіленеді.

Кроме открытия ИПС за счет обязательных пенсионных взносов,
несовершеннолетние могут заключить и договор о пенсионном
обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.
Ставка взносов, порядок уплаты и последующей выплаты из
сформированных накоплений устанавливаются по соглашению
сторон.

Жеке зейнетақы шотыңызды жас кезіңізден сақтаңыз!
Қаражатыңызды неғұрлым ерте жинай бастасаңыз, соғұрлым
ол көбейе береді әрі болашақ зейнетақыңыз да жоғары болады.

Берегите ИПС смолоду!
Чем раньше начнут формироваться накопления, тем больше их
будет, а соответственно и пенсия в будущем будет выше.
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Сіздің зейнетақыңыз – сіздің таңдауыңыз!
Бір салымшының оқиғасы

Ваша пенсия – ваш выбор!
История одного вкладчика

Таңдау әрқашанда бар! Зейнетақы қорынан
зейнетақы алсаңыз болады.

Неге барлық жерде таңдау бар да, зейнетақы алар
кезде таңдау жоқ?

Выбор есть всегда! Можешь оставить все как есть
и получать пенсию из ЕНПФ.

Почему везде есть выбор, а при получении пенсии
выбора нет?

Немесе өз жинақтарыңызды ӨСК-ге аударып,
зейнетақыны сол жерден алсаңыз болады.

Жеті рет салыстыр да,
біреуін таңда

Енді мен қайсысын таңдаймын?
И что же мне теперь выбрать?

Или ты можешь перевести свои накопления в КСЖ
и получать пенсию оттуда.
Зейнетақы аннуитеті шартын жасау немесе зейнетақы қорында
жинақтарды сақтау – салымшының өз қалауы. Зейнетақы
жинақтары туралы шешім қабылдар кезде оң-солын таразылап,
аннуитет шартын мұқият оқыған жөн.

Заключение договора пенсионного аннуитета или сохранение
накоплений в пенсионном фонде - это осознанный выбор
вкладчика. Принимая решение о судьбе пенсионных
накоплений, нужно внимательно изучить аннуитетный договор,
взвесить все за и против.

Семь раз сравни и один
– выбери

Елнур Шалкибаев
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Ерте ме кеш пе, күндердің күнінде біз де зейнет жасына келіп,
зейнетақы алатын боламыз. Оның қандай болатынын өзіміз
шешеміз. “Өз жинақтарымды зейнетақы қорына қалдырып,
зейнетақы алатын уақытты күтем бе, жоқ зейнетақы аннуитеті
шартын жасап, өз қаражатымды өмірді сақтандыру компаниясына
(ӨСК) аудара отырып, құрметті демалыс қорын қазірден бастап
пайдалансам ба?” деген сауалдарды Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының (БЖЗҚ) бір салымшысы қойды. Біз оған бұл
мәселелерді барынша толық түсіндіруге тырыстық және зейнетақы
алудың екі нұсқасын салыстырмалы түрде талдап бердік.

Рано или поздно, но пенсия придет к каждому из нас и мы
вправе решать, какой она будет. Оставить свои накопления в
пенсионном фонде и дожидаться пенсии или перевести свои
средства в компанию по страхованию жизни (КСЖ), заключив
договор пенсионного аннуитета, и уже сегодня насладиться
прелестями заслуженного отдыха? Этим вопросом задался
один из вкладчиков Единого накопительного пенсионного
фонда (ЕНПФ). Мы попытались помочь ему разобраться в
этой дилемме и провели сравнительный анализ двух вариантов
получения пенсии.

Қайрат 55 жаста, ол 1961 жылы 21 желтоқсанда туылған. Оның
қазіргі алатын жалақысы 150 000 теңге (салық шегерілмеген).
Оның зейнетақы шотында 8 200 000 теңге жиналған1, ол
қаражатын ӨСК-ге аударғысы келеді, бірақ оның қаншалықты
тиімді екенін біле алмай дал болуда.

Кайрату 55 лет, он родился 21 декабря 1961 года. Его заработная
плата на сегодня составляет 150 000 тенге (без вычета налогов).
На его пенсионном счете накоплено 8 200 000 тенге1, и он хочет
перевести свои накопления в КСЖ, но не может решить, будет
ли это выгодно лично для него.

Төменде ӨСК мен БЖЗҚ-ның барлық тиімді және тиімсіз
жақтарын көрсетіп, Қайраттың өзіне ыңғайлы нұқсаны
таңдауына көмектесуге тырыстық:

Ниже мы попытались разложить все плюсы и минусы КСЖ
и ЕНПФ и помочь Кайрату выбрать более удобный для него
вариант:

Возраст наступления права на
получение пенсионных выплат

Возраст наступления права на
получение пенсионных выплат

ӨСК
Ерлер 55 жасқа толғанда, әйелдер 50 жасқа
(2018 жылғы 1 қаңтардан бастап - 50,5 жасқа; 2019 жылғы 1
қаңтардан бастап - 51 жасқа; 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 51,5
жасқа; 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап - 52 жасқа; 2022 жылғы 1
қаңтардан бастап - 52,5 жасқа; 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап - 53
жасқа; 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - 53,5 жасқа; 2025 жылғы 1
қаңтардан бастап - 54 жасқа; 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап - 54,5
жасқа; 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап - 55 жасқа) толғанда;

КСЖ
Мужчины по достижении 55 лет, женщины по достижении 50 лет
(с 1 января 2018 года – 50,5 года; с 1 января 2019 года – 51 года;
с 1 января 2020 года – 51,5 года; с 1 января 2021 года – 52 лет;
с 1 января 2022 года – 52,5 года; с 1 января 2023 года – 53 лет;
с 1 января 2024 года – 53,5 года; с 1 января 2025 года – 54 лет;
с 1 января 2026 года – 54,5 года; с 1 января 2027 года – 55 лет);

БЖЗҚ
Ерлер 63 жасқа толғанда, әйелдер 58 жасқа
(2018 жылғы 1 қаңтардан бастап - 58,5 жасқа; 2019 жылғы 1
қаңтардан бастап - 59 жасқа; 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 59,5
жасқа; 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап - 60 жасқа; 2022 жылғы 1
қаңтардан бастап - 60,5 жасқа; 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап - 61
жасқа; 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - 61,5 жасқа; 2025 жылғы 1
қаңтардан бастап - 62 жасқа; 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап - 62,5
жасқа; 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 63 жасқа) толғанда.

ЕНПФ
Мужчины по достижении 63 лет, женщины по достижении 58 лет
(с 1 января 2018 года –58,5 лет; с 1 января 2019 года –59 лет;
с 1 января 2020 года –59,5 лет; с 1 января 2021 года –60 лет;
с 1 января 2022 года –60,5 лет; с 1 января 2023 года –61 года;
с 1 января 2024 года –61,5 года; с 1 января 2025 года –62 лет;
с 1 января 2026 года –62,5 лет; с 1 января 2027 года –63 лет).

Төлем тәртібі

Порядок выплаты

ӨСК
Зейнетақы жинақтарын ӨСК-ге аудару кезінде кезеңдік
сақтандыру төлемдері ай сайын, тоқсан сайын немесе зейнетақы
аннуитеті шарты тараптарының келісімі бойынша басқалай
тәртіппен, бірақ жылына кемінде бір рет жүзеге асырылады. Бұл
ретте, сақтандыру ұйымынан төленетін ай сайынғы сақтандыру
төлемінің мөлшері зейнетақы аннуитеті шарты жасалған күні
қолданыста болған ең төмен зейнетақы мөлшерінен төмен
болмайды. ӨСК сақтандыру төлемдерін зейнетақы аннуитеті
шартында деректемелері көрсетілетін сақтанушының банк
шотына аударады. ӨСК сақтандыру төлемдерінің сомасын
аударуға, есептеуге және төлеуге байланысты банк қызметтеріне
өз қаражаты есебінен ақы төлейді.

КСЖ
При переводе пенсионных накоплений в КСЖ периодичные
страховые выплаты осуществляются ежемесячно, ежеквартально или в ином порядке по соглашению сторон договора
пенсионного аннуитета, но не менее одного раза в год. При
этом размер месячной страховой выплаты из страховой
организации не может быть ниже размера минимальной пенсии,
действующего на дату заключения договора пенсионного
аннуитета. Страховые выплаты переводятся КСЖ на банковский
счет страхователя, реквизиты которого указываются в договоре
пенсионного аннуитета. Оплата банковских услуг, связанных
с переводами, зачислениями и выплатами сумм страховых
выплат, осуществляется за счет собственных средств КСЖ.
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Данные являются примерными

ЕНПФ

БЖЗҚ
Зейнет жасына толған кезде зейнетақы төлемдері белгіленген кесте
бойынша (ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын) төленеді. Бұл
ретте белгіленген кесте бойынша зейнетақы төлемдерінің жылдық
сомасы мынадай шамаларда есептеледі және:
1) республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына
белгіленген ең төмен зейнетақының отыз еселенген мөлшерінен
аспайды (2016 жылы “2016-2018 жылдарға арналған
Республикалық бюджет туралы”ҚР Заңында ең төменгі зейнетақы
мөлшері 25 824 теңгеге ұлғайтылды), яғни 774 720 теңге болды
(30*25 824));

ЕНПФ
При достижении пенсионного возраста пенсионные выплаты осуществляются по установленному графику (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно). При этом годовая сумма пенсионных выплат
по установленному графику рассчитывается и не превышает
наибольшую из следующих величин:
1) тридцатикратного размера минимальной пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете (в 2016 году Законом Республики
Казахстан “О республиканском бюджете на 2016-2018 годы”
размер минимальной пенсии увеличен до 25 824 тенге), что
составляет 774 720 тенге (30*25 824);

2) зейнетақы жинақтары сомаларының алушының тиісті
жасындағы зейнетақы жинақтарының ағымдағы құнының
коэффициентіне көбейтіндісі ретінде есептелген неғұрлым жоғары
шамасынан аспайды. Бұл есеп егер 58 жасқа тоған әйелдердің
зейнетақы жинақтарының сомасы 8 223 330,85 теңге және одан
көп болған, ал 63 жасқа толған ерлерде 7 401 547,72 теңге және
одан көп болған жағдайда қолданылады.

2) величины, рассчитанной как произведение суммы
пенсионных накоплений на коэффициент текущей стоимости
пенсионных накоплений в соответствующем возрасте
получателя. Этот расчет применяется, если сумма пенсионных
накоплений у женщины 58 лет составляет 8 223 330,85 и более
тенге, у мужчин 63 лет - 7 401 547,72 и более тенге.

БЖЗҚ зейнетақы төлемдерін алушының деректемелері зейнетақы
төлемдерін тағайындау туралы өтініште көрсетілген банк
шотына аударады. Зейнетақы жинақтарын аударуға, есептеуге
және төлеуге байланысты банк қызметтеріне ақы төлеу, оларды
айырбастау және алушылардың шетел банктерінде ашылған
банк шоттарына аударуды қоспағанда, БЖЗҚ-ның өз қаражаты
есебінен жүзеге асырылады

Пенсионные выплаты переводятся ЕНПФ на банковский счет
получателя, реквизиты которого указваются в заявлении о назначении пенсионных выплат. Оплата банковских услуг, связанных с
переводами, зачислениями и выплатами пенсионных накоплений,
за исключением услуг по их конвертации и зачислению на
банковские счета получателей, открытые в иностранных банках,
производится за счет собственных средств ЕНПФ.

Ай сайынғы төлемдер

Ежемесячные выплаты

ӨСК
Еске түсірейік, салымшының шотында 8 200 000 теңге бар.
Сондықтан аннуитет осы сомадан есептеледі. Осылайша,
55 жаста ай сайынғы төлемнің мөлшері жыл сайынғы 5%
индекстеуді қосқанда 32 518 теңге болады. Зейнет жасына толған
кезде, яғни 63 жасқа толғанда оның ӨСК-ден зейнетақысы 48
044 теңге, ал БЖЗҚ-дан жинақтары 15 793 теңге (себебі осы
жылдардың барлығында ол 15 000 теңге мөлшерінде зейнетақы
аударып отырған), жиынтығында 63 837 теңге болады.

КСЖ
Напомним, что на счете у вкладчика 8 200 000 тенге.
Соответственно, аннуитет рассчитывается из этой суммы. Таким
образом, размер ежемесячной выплаты в 55 лет будет составлять
32 518 тенге с 5% индексацией каждый год. При достижении
пенсионного возраста, т.е. в 63 года его пенсия из КСЖ будет
составлять 48 044 тенге и 15 793 тенге из накоплений в ЕНПФ
(т.к. все эти годы он продолжал делать пенсионные отчисления
в размере 15 000 тенге), что в сумме составляет 63 837 тенге.

ӨСК-ден жүзеге асырылатын сақтандыру төлемдері Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 20.10.2015 ж.
№ 194 қаулысымен бекітілген Зейнетақы аннуитеті шарты
бойынша сақтандыру ұйымынан жүзеге асыратын сақтандыру
сыйлықақысын және сақтандыру төлемін есептеу әдістемесіне
сәйкес есептеледі, бірақ жоғарыда көрсетілгендей, ӨСКден төленетін ай сайынғы сақтандыру төлемінің мөлшері
зейнетақы аннуитеті шарты жасалған күні қолданыста болған
ең төмен зейнетақы мөлшерінен төмен болмайды. Сақтандыру
төлемінің мөлшерін есептеу үшін есептеу барысында өлімжітім көрсеткіштері пайдаланылатын ағымдағы құн факторын
пайдаланатынын атап көрсеткен жөн.

Расчет страховой выплаты из КСЖ осуществляется КСЖ
в соответствии с Методикой расчета страховой премии и
страховой выплаты из страховой организации по договору
пенсионного аннуитета, утвержденной постановлением
Правления Национального Банка Республики Казахстан
от 20.10.2015 г. № 194, но, как было указано выше, размер
месячной страховой выплаты из КСЖ не может быть ниже
размера минимальной пенсии, действующего на дату
заключения договора пенсионного аннуитета.
Следует
отметить, что
для расчета размера страховой выплаты
используется фактор текущей стоимости, при расчете которого
используют, в том числе показатели смертности.

БЖЗҚ
Бұл салымшы жинақтарының сомасы ол 2024 жылы зейнетке
шыққан кезде, яғни 8 жылдан кейін ұлғайып, 14 816 871* теңге
болады. Сәйкесінше ол көбірек, дәлірек айтқанда ай сайын 129
240 теңге алатын болады.

ЕНПФ
Сумма накоплений данного вкладчика при выходе на пенсию в
2024 году, т.е. через 8 лет, увеличится и будет составлять 14 816
871* тенге. Соответственно, получать он будет больше, а именно
129 240 тенге ежемесячно.

Келтірілген есептер болжаммен жсалған . Нақты деректер еліміздегі
экономикалық ахуалға байланысты өзгеруі мүмкін.
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Приведенные расчеты прогнозные. Фактические данные могут
отличаться в зависимости от экономической ситуации в стране.

ЕНПФ
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Төлемдер алу кезеңі

Период получения выплат

ӨСК
өмір бойы

КСЖ
пожизненно

БЖЗҚ
Зейнетақы жинақтары таусылғанша

ЕНПФ
До исчерпания пенсионных накоплений

Мұрагерлік

Наследование

ӨСК
Өмірді
сақтандыру
компанияларында
сақтандыру
сыйлықақысын мұраға қалдыру құқығы жоқ, бірақ кепілдік
мерзімі бар (егер бұл жағдайда 20 жылға кепілдік мерзімін
таңдаса, алғашқы төлем 28 107 теңге болады). Егер кепілдік
кезеңі ішінде салымшы қайтыс болса, онда оның мұрагерлері
немесе аты-жөні аннуитет шартында көрсетілген тұлғалар
кепілдік кезеңі біткенге дейін ӨСК-ден кесте бойынша
сақтандыру төлемдерін алады. Кепілдік мерзімі ұзартылмайды,
ал жинақтардың қалған сомасы мұраға қалдырылмайды.

КСЖ
В компаниях по страхованию жизни нет права наследования
страховой премии, однако имеется гарантированный период
(если в данном случае выбрать гарантированный период на срок
20 лет, то первая выплата будет равна 28 107 тенге). И если в
течение гарантированного периода вкладчик (получатель) умрет,
то его наследники или те лица, чьи имена указаны в договоре
пенсионного аннуитета, продолжат получать страховые выплаты
из КСЖ по графику до тех пор, пока не истечет гарантированный
период. Продлевать гарантированный период нельзя, а оставшаяся
сумма накоплений не наследуется.
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БЖЗҚ
Міндетті, міндетті кәсіптік және ерікті зейнетақы жарналары
есебінен қалыптасқан
зейнетақы жинақтары Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мұраға
қалдырылады. Бұл ретте, мұрагерлер өтініш білдірген жағдайда,
БЖЗҚ қайтыс болған адамның зейнетақы жинақтарының
сомасын төлем күні есептелген инвестициялық табыспен бірге
нотариус белгілеген мөлшерде (%, сомада) мұрагерлеріне
төлейді.

ЕНПФ
Пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных,
обязательных профессиональных и добровольных пенсионных
взносов, наследуются в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан. При этом в случае обращения наследников
сумма пенсионных накоплений умершего лица выплачивается
ЕНПФ наследникам в размере (%, сумме), определенном нотариусом, вместе с начисленным инвестиционным доходом на дату
выплаты.

Сақталу кепілдігі

Гарантия сохранности

ӨСК
ӨСК 6% инвестициялық табысқа кепілдік береді. Мөлшерлеме
аннуитеттік төлем есептелген кезде қолданылады.

КСЖ
КСЖ гарантирует инвестиционный доход 6%.
используется при расчете аннуитетной выплаты.

БЖЗҚ
Мемлекет міндетті, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының
және құнсызданудан төмен болмайтын инвестициялық
табыстың сақталуына кепілдік береді. Басқа сөзбен айтқанда,
мемлекет құнсызданудың жинақтарды “жеп қоймайтынына”
кепілдік береді.

ЕНПФ
Государство
гарантирует
сохранность
обязательных,
обязательных профессиональных пенсионных взносов и
инвестиционную доходность не ниже инфляции. Иными
словами, государство гарантирует, что инфляция не “съест”
пенсионные накопления.

Кірістілік

Доходность

ӨСК
Аннуитет есептелгеннен кейін төлемдер сомасы жыл сайын 5%ға индекстеледі. Бұдан басқа, ай сайын 32 518 теңге (алғашқы
жылы) алуға және ол соманы жылдық 15%-бен (елдегі екінші
деңгейдегі банктердің теңгемен депозиттеріндегі орташа
кірістілік) депозитке салуға болады. Осы өлшемдер сақталған
жағдайда (жарна мен жылдық % мөлшері) 2024 жылға қарай
салымшының депозитінде 6 585 110 теңгеге тең сома жиналады.
БЖЗҚ
2024 жылға қарай (63 жасқа толған кезде) осы салымшының
зейнетақы жинақтарының сомасы 14 816 871 теңге болады,
себебі кірістіліктің аз пайызына қарамастан (бұл есепте жылдық
6% қолданылды), абсолюттік айналым көп болады. Басқаша
айтқанда, жинақтар сомасы 6 616 871 теңгеге өседі.

КСЖ
После расчета аннуитета сумма выплат индексируется на 5%
каждый год. Кроме того, можно ежемесячно снимать 32 518
тенге (в первый год) и вносить эту сумму на депозит под 15%
годовых (средняя доходность тенговых депозитов по стране
в банках второго уровня). К 2024 году вкладчик на депозите
накопит сумму равную 6 585 110 тенге при условии соблюдения
данных параметров (размера взноса и годовых %).
ЕНПФ
К 2024 году (достижения 63 лет) сумма пенсионных накоплений
данного вкладчика будет составлять 14 816 871тенге, так как,
несмотря на меньший процент доходности (в данном расчете
использовано 6% годовых), абсолютный оборот будет больше.
Иными словами, сумма накоплений увеличится на 6 616 871 тенге.

ӨСК мен БЖЗҚ төлемдерін бутербродпен салыстыратын
болсақ, бірінші жағдайда нанның бетіне сары май өте жұқа
жағылады, ал екіншісінде нанның бетіндегі сары май қалыңдап
жағылған. Бұл жерде салымшы өзіне ұнаған түрін таңдап алуға
құқылы.

Если сравнивать выплаты из КСЖ и ЕНПФ с бутербродом, то
в первом случае, это тонкий слой масла, размазанный по всей
поверхности, во втором – толстый слой масла, распределенный
на меньшую площадь, и вкладчик вправе выбирать, какой из
двух вариантов ему нравится больше.

Әлбетте, әр адам зейнетке қаншалықты тез және қандай
талаптармен шыққысы келетінін өзі шешеді. Бірақ мұндай
шешім қабылдаған кезде барлығын өлшеп, дұрыс, бұрыс
жақтарын салыстырып тексеру қажет. БЖЗҚ-дан ӨСК-ге
зейнетақы жинақтарын (сақтандыру сыйлықақысын) аударған
соң зейнетақы анннуитеті шарты күшіне енеді және алушы тек
екі жыл өткен соң ғана бұза алады (басқа сақтандыру ұйымымен
зейнетақы аннуитеті шартын жасаған жағдайда). Бұл ретте
қолданыстағы заңнамада ӨСК-ден БЖЗҚ-ға зейнетақы
жинақтарын қайтару көзделмеген.

Конечно, каждый сам решает, как скоро и на каких условиях он
хочет выйти на пенсию, однако при принятии таких решений
необходимо взвесить все за и против. Ведь после перевода
пенсионных накоплений (страховой премии) из ЕНПФ в КСЖ,
договор пенсионного аннуитета вступает в силу, и получатель
сможет его расторгнуть только через два года (при условии
заключения договора пенсионного аннуитета с другой страховой
организацией). При этом действующим законодательством
не предусмотрен возврат пенсионных накоплений из КСЖ в
ЕНПФ.

Ставка

Салатнат Тулендинова
PRO
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Зейнетақы қоры үзінді
көшірмелерді пошта
арқылы таратуды
тоқтатты…

ЕНПФ перестал
рассылать выписки
по почте…

Зейнетақы
қоры
ағымдағы
жылдың
1
қаңтарындағы жағдай бойынша жеке зейнетақы
шотында ақша болмаған немесе салымшы
(алушы) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қоры-на тұрғылықты жерінің өзгергені туралы
хабарламаған жағдайда салымшыға (алушыға)
өткен жыл үшін зейнетақы жинақтары-ның
жай-күйі туралы ақпарат жібермейді. Басқа
сөзбен айтқанда, егер салымшы басқа жаққа
көшіп, көшкені туралы Қорға хабарламаса,
оның ескі мекенжайына жіберілген үзінді
көшірме Зейнетақы қорына “адресат көрсетілген
мекенжайда тұрмайды” деген белгімен қайта
оралады. Соған орай, Қор келесі жылы бұл
салымшыға ақпарат жібермеу құқығына ие
болады.

ЕНПФ
не
направляет
вкладчику
(или
получателю) информацию за истекший год о
состоянии пенсионных накоплений в случаях
отсутствия денег на индивидуальном пенсионном
счете по состоянию на 1 января текущего года
или неуведомления вкладчиком (получателем)
единого накопительного пенсион-ного фонда об
изменении места жительства. Другими словами,
если вкладчик переехал и не сообщил об этом в
Фонд, выписка, направленная ему на старый
адрес, вернется в ЕНПФ с отметкой “адресат по
указанному адресу не проживает”. На следующий
год Фонд, естественно, имеет право информацию
данному вкладчику не направлять.

Сондықтан Сізге Зейнетақы қорының кеңсесіне
бір рет болса да келуге не өз деректемелеріңізді
түзетуге, ал ең дұрысы хабарлау тәсілін өзгертуге
кеңес береміз.

АҢЫЗДАН АРЫЛУ
Разрушение мифов
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Бүгінгі
таңда
зейнетақы
жинақтарының
жай-күйі туралы ақпарат алудың бірнеше
жолдары бар. Сіз салымшы ретінде өзіңізге
ыңғайлы тәсілді таңдап ала аласыз. Яғни, бұл салымшының жеке зейнетақы шотын ашу туралы
өтініште немесе жеке келісімде көрсетілген
электрондық
мекенжайына
хабарлама
жіберу. Ақпарат алудың ең жылдам тәсілі –
www.enpf.kz
сайтындағы
“Интернет-үзінді
көшірме” бөлімі арқылы ақпаратқа қол жеткізу.
Электрондық цифрлық қолтаң-баңыз бар болса
немесе логин мен парольді тіркей отырып, сіз
үйден не кеңседен шықпай-ақ, өз шотыңызды
тексеріп, жұмыс берушіден түсетін жарналарды
бақылай аласыз. Сонымен қатар, мамандарымыз
смартфондар мен планшеттерге арнап әзірлеген
ENPF ұялы қосымшасын да қолдануыңызға болады.
Жинақтар туралы ақпаратты еgov.kz электрондық
үкімет порталы арқылы да алуға болады. Қызмет
“Азаматтар” санатындағы “Әлеуметтік қамтамасыз
ету” айдарының “Зейнетақымен қамсыздандыру”
бөлімінде қолжетімді. Оны алу үшін электрондық
цифрлық қолтаңба керек және электрондық үкімет
порталына тіркелу қажет.
Зейнетақы қорының мамандарымен жүзбе-жүз
сөйлесіп, ақпа-рат алғысы келетін адамдар үшін
республика аумағында 231 дербес қызмет көрсету
орталығы жұмыс істейді. Сонымен қатар, зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта немесе жеке
зейнетақы шотын ашу туралы өтініште көрсетілген
мекенжайға пошта арқы-лы хабарлама жіберу
тәсілі әлі күнге дейін қолданылып келеді.
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Поэтому очень рекомендуем вам один раз
посетить подразделение ЕНПФ и либо внести
корректировки в свои реквизиты, либо, что
гораздо предпочтительнее, изменить способ
информирования.
Сегодня есть несколько каналов получения
информации
о
состоянии
пенсионных
накоплений. Вы, как вкладчик, можете
выбрать наиболее удобный для себя. Это
отправка сообщений на электронный адрес
вкладчика, указанный в заявлении об открытии
индивидуального
пенсионного
счета
или
отдельном соглашении. Самый оперативный
способ получение информации через раздел
“Интернет-выписка” на сайте www.enpf.kz.
Имея электронную цифровую подпись или
зарегистрировав логин и пароль, Вы сможете
проверять свой счет, контролировать поступления
от работодателя, не выходя из дома или офиса.
Также можно воспользоваться мобильным
приложением ENPF, разработанным нашими
специалистами для смартфонов и планшетов.
Есть
возможность
получить
информацию
о накоплениях через портал электронного
правительства egov.kz. Услуга доступна в
категории “Граждане”, рубрика “Социальное
обеспечение”, раздел “Пенсионное обеспечение”.
Для ее получения нужна электронная цифровая
подпись и регистрация на портале электронного
правительства.
Для тех, кто все-таки хочет получать информацию
лично от специалистов ЕНПФ, открыт 231 центр
персонального обслуживания по всей республике.
По-прежнему действует способ информирования
по почте на адрес, указанный в договоре о
пенсионном обеспечении или в заявлении об
открытии индивидуального пенсионного счета.
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DIY

do it yourself

Қазақстан жерінде тұратын
шетелдік азаматтар мен
азаматтығы жоқ
тұлғалар – жинақтаушы
зейнетақы жүйесіне
қатысушылар емес...

Иностранные граждане
и лица без гражданства,
пребывающие на территории
Казахстана, не являются
участниками накопительной
пенсионной системы…

Заңның 2-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының
аумағында тұрақты тұратын шетелдiктер мен азаматтығы жоқ
тұлғалар, егер заңдарда және халықаралық шарттарда өзгеше
көзделмесе, Қазақстан Республикасының азаматтарымен бiрдей
зейнетақымен қамсыздандырылу құқығын пайдаланады.

В соответствии со статьей 2 Закона, иностранцы и лица
без гражданства, постоянно проживающие на территории
Республики Казахстан, пользуются правом на пенсионное
обеспечение наравне с гражданами Республики Казахстан, если
иное не предусмотрено законами и международными договорами.

Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын
шетелдіктер және азаматтығы жоқ тұлғалар жеке басын
куәландыратын құжаты (шетелдіктер үшін тұруға ықтиярхат,
азаматтығы жоқ тұлғалар үшін азаматтығы жоқ тұлғаның
кәуілігі) болған кезде Қордың кез келген бөлімшесіне барып,
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы
жарналары есебінен жеке зейнетақы шотын ашу туралы өтініш
жасай алады. Оған қоса, ерікті зейнетақы жарналары есебінен
зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасауына да
болады.

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие
на территории Республики Казахстан, при наличии документа,
удостоверяющего личность (для иностранца – это вид на
жительство, для лица без гражданства – удостоверение лица
без гражданства), могут обратиться в любое подразделение
Фонда с заявлением об открытии индивидуального пенсионного
счета за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных
профессиональных пенсионных взносов. Там же можно
заключить договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.
Марина
Максим
Акмаева
Оларь
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Осы бетте орналасқан схеманы алыңыз.
Пішін бойынша мұқият қиып алыңыз
да, шеттерін бүгіңіз.
Возьмите схему, расположенную на
этой странице.
Аккуратно вырежьте ее по контуру,
затем согните все линии сгибов.

кесу сызығы/
линия резки
сырқты бүгіліс сызығы/
линия внешнего сгиба
желімдеп жабыстыру орны/
место склейки
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2017 ЖЫЛҒЫ 1 НАУРЫЗДАҒЫ ЖАҒДАЙ
БОЙЫНША СТАТИСТИКА:
бір сөз
одно слово

СТАТИСТИКА ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 МАРТА 2017 ГОДА:

Зейнетақы жинақтарының жалпы сомасы /
Общая сумма пенсионных накоплений

6,75 трлн.
`
Трюизм

(ағылшынның true – дәл, дұрыс деген сөздерінен шыққан)
растау мен дәлелді қажет етпейтін жалпыға мәлім,
жауыр болған шындық, тек ескерту,
немесе риторикалық не әдеби сөз ретінде аталады.
Мысалы:
“Тәжірибе – ұлы ұстаз”, “Бәріміз де әлденені ұмытуымыз мүмкін”,
“Жел соқпаса, шөптің басы қимылдамайды”,
“Жағдайды өзгерте алмасаңыз, оған деген көзқарасыңызды өзгертіңіз”.

(от английского true — верный, правильный)
общеизвестная, избитая истина, не нуждающаяся
в подтверждении и доказательствах, упоминается лишь как напоминание,
либо как риторическое или литературное высказывание.
Пример:
“Опыт - великий учитель”,
“Все мы можем что-нибудь забыть”, “Дыма без огня не бывает”,
“Не можете изменить ситуацию, меняйте свое отношение к ней”.

Зейнетақы жинақтары жыл басынан бері өсті /
С начала года пенсионные накопления увеличились

121,68 млрд.
Электрондық үкімет порталы арқылы салымшылардың
(алушылардың) жеке зейнетақы шоттарынан/
Через портал электронного правительства было выдано более

Шарттардың жалпы саны /
Общее количество договоров
шамамен/
около

10,04 млн.

378

бірлік/
единиц

үзінді көшірме берілген/
выписок c индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков
(получателей)

Міндетті зейнетақы жарналары бойынша/
За счет обязательных пенсионных взносов
шамамен/
около

9,58 млн.

мыңнан астам/
тыс.

бірлік/
единиц

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша/
По обязательным профессиональным пенсионным взносам

Ұялы қосымша жүктеп алуының жалпы саны/
Общее количество скачиваний мобильного приложения составило

423,35

636,6

мың бірлік/
тыс. единиц

527,6
101,3
7,6

Ерікті зейнетақы жарналары бойынша/
По добровольным пенсионным взносам

39,11

мың/
тыс.

мың бірлік/
тыс. единиц

мың жүкте алу/
тыс. скачиваний

мың жүкте алу/
тыс. скачиваний

мың жүктеп алу /
тыс. скачиваний

Жыл басынан бері зейнетақы төлемдері мен аударымдары /
С начала года пенсионные выплаты и переводы

61,54 млрд.
Оның ішінде сақтандыру ұйымдарына аударымдар /
В том числе переводы в страховые организации

3,98 млрд.
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Қор анатомиясы:

өкпе

Анатомия фонда:

легкие

Құрметті оқырмандар, журнал редакциясының Қорға өз саяхатын жалғастырады.
Бұл жолы салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы (ЖЗШ)
зейнетақы жинақтарын есепке алуға байланысты Зейнетақы қорының негізгі
жұмысын атқарып отырған Зейнетақы активтерін есепке алу және есептілік
департаментінің жұмысымен танысамыз!
Дорогие читатели, редакция журнала продолжает серию экскурсий по Фонду.
В этот раз знакомим вас с работой коллег из подразделения, выполняющего основные
функции ЕНПФ, связанные с учетом пенсионных накоплений на индивидуальных
пенсионных счетах (ИПС) вкладчиков (получателей) – с Департаментом учета
и отчетности пенсионных активов (ДУОПА).

Зейнетақы активтерін есепке алу және есептілік департаментін адамның күрделі ағзаларының бірі өкпемен салыстыруымыздың өзіндік себебі бар. Адамға ауа қалай қажет
болса, Қор қызметіне есеп те дәл солай қажет. Десек те,
департамент жұмысы тек есептен ғана тұрған жоқ. Тағы
қандай міндеттерді атқаратынын білу үшін осы бөлімшенің жұмысымен біте қайнасқан Департамент директоры Виктория Шегайдың әңгімесіне құлақ түрейік.
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Мы не зря сравнили департамент с легкими, ведь учет
для работы Фонда важен, как кислород для жизни
человека. Однако одним учетом работа департамента
не ограничивается. Но обо всем по порядку, а
поможет нам в рассказе человек, который знает все
о работе подразделения – директор Департамента
учета и отчетности пенсионных активов Виктория
Шегай.
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Өкпенің күрделі
қызметі

Тяжелая работа
легких

Департамент директорының айтуынша бөлімше қызметінің
атқаратын міндеті өте үлкен. Ол: “Қордың барлық үдерістерінің
80%-ға жуығы бізде аяқталады”, - дейді. Зейнетақы активтерін
есепке алу және есептілік департаментінің қандай міндеттерге
жауапты болатынын жете түсіну үшін төрт бөлімнен құралған
Департаменттің құрылымына назар аударайық.

По признанию директора Департамента, поле деятельности
подразделения обширное: “около 80% всех процессов в Фонде
заканчиваются у нас”. Но чтобы легче было понять за что
отвечает ДУОПА, давайте взглянем на структуру Департамента,
состоящего из четырех отделов.

Мысалы, Департаменттің есеп айырысу операциялары бөлімі
салымшылар мен алушылардың жеке зейнетақы шоттарындағы
(ЖЗШ) зейнетақы жинақтарын дербестендіре есепке алуға жауап
береді. Ал мұндағы ЖЗШ саны 10 мыңнан асатынын ескергеніміз
жөн. “Дербестендіріле есепке алу” сөзі шоттар бойынша есеп
айырысу операцияларын жүзеге асыруды, жарналар есептеуді,
төлем жасауға, өмірді сақтандыру компаниясына аударуға
байланысты зейнетақы жинақтарын есептен шығаруды, зейнетақы
жарналарын қайтару мен өсімпұлдарды білдіреді. “Басқа сөзбен
айтқанда бөлім қызметкерлері салымшылардың (алушылардың)
жеке зейнетақы шоттарындағы операциялардың барлығын түгелге
дерлік орындайды”, - дейді сұқбаттасушы.
Қаржы құралдарын есепке алу бөлімінің міндеттеріне зейнетақы
активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдарын қатарлас
есепке алу жатады. Зейнетақы активтерін сенімгерлікпен
басқаратын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (ҚРҰБ)
Бірыңғай зейнетақы қорының Инвестициялық декларациясына
сәйкес зейнетақы жинақтарын инвестициялауды жүзеге асырады.
Ал бөлім қызметкерлері зейнетақы активтерінің ағымдағы құнын
және апта сайын есептелетін инвестициялық табысты ҚРҰБ-мен
бірге күн сайын салыстырып тексеріп отырады.

Например, Отдел расчетных операций Департамента отвечает за
персонифицированный учет пенсионных накоплений на ИПС
вкладчиков и получателей. А это, если говорить языком цифр,
свыше 10 млн. счетов. Под понятием “персонифицированный
учет” подразумевается осуществление расчетных операций по
счетам, зачисление взносов, списание пенсионных накоплений
в связи с выплатой, в том числе и переводом в компании по
страхованию жизни, а также возвраты пенсионных взносов и
пени. “Иными словами сотрудники этого Отдела выполняют
практически все операции на индивидуальных пенсионных
счетах вкладчиков (получателей)”, - уточняет наш собеседник.
К обязанностям Отдела учета финансовых инструментов
относится
параллельный
учет
фининструментов,
приобретенных за счет пенсионных активов. Напомним,
что доверительным управляющим является Национальный
банк Республики Казахстан (НБРК), который инвестирует
пенсионные накопления согласно Инвестиционной декларации
ЕНПФ. В свою очередь сотрудники Отдела осуществляют
ежедневную сверку с НБРК по текущей стоимости пенсионных
активов и по ежедневному начисленному инвестиционному
доходу.

Ал кей бөлімдердің атауы оның атқаратын міндетін айдан анық етіп
тұр. Зейнетақы активтерін бухгалтерлік есепке алу бөлімі зейнетақы
активтері мен міндеттемелері бойынша бухгалтерлік есепке алуға
жауап береді және салымшылардың (алушылардың) ЖЗШсында жүргізілген операциялар мен қаржы құралдары бойынша
операциялар есебінде берілуін қамтамасыз етеді. Ал есептілік
бөлімі қаржылық, реттеуші және статистикалық есептілікті жинау,
құру мен ұсыну және Қордың зейнетақы активтеріне қатысты
көрсеткіштерді ұсыну үшін жауапты.

Уже исходя из названия следующих отделов понятны их
функции. Отдел бухгалтерского учета пенсионных активов,
соответственно, отвечает за бухгалтерский учет по пенсионным
активам и обязательствам, и обеспечивает отражение в учете
произведенных операций на ИПС вкладчиков (получателей)
и операций по финансовым инструментам. А Отдел отчетности
– за свод, формирование, предоставление финансовой,
регуляторной и статистической отчетности, за сверку и
предоставление показателей, которые касаются пенсионных
активов Фонда.

Тек тыныс алу
ғана емес

Не только
вдох-выдох

Өкпенің қызметімен салыстырып тұрған департаменттің
атқаратын қызметі бірінші қойылған міндеттермен ғана
шектеліп қалмайды. “Біздің істеп отырған жұмысымыздан бөлек
басқа да қосымша міндеттеріміз бар. Бұл бір жағынан жақсы,
өйткені даму кезінде тоқтап қалмас үшін көп мүмкіндіктер
береді”, - дейді Шегай ханым.

Как и в случае с легкими, с работой которых редакция сравнивает
работу Департамента учета и отчетности пенсионных активов,
функции подразделения не ограничиваются первостепенными
задачами. “Помимо того, что мы делаем, у нас всегда есть дополнительные задачи, - делится госпожа Шегай. - С одной стороны,
это и хорошо, потому что не позволяет, как говорится, застревать на
одном месте в развитии”.
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Департамент қызметкерлері жұмыс барысында Қазақстанның
зейнетақы жүйесін дамыту үшін жеке сәйкестендіру нөміріне
– ЖСН/БСН-ға (2012 жыл) ауысу, кастодиан банкті
ауыстыру және қаржы құралдарын ҚРҰБ-ға беру (2013 жыл),
жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтері
мен міндеттемелерін БЖЗҚ-ға біріктіру (2013-2014 жж.),
бұрын әскери қызметшілердің пайдасына аударылған міндетті
зейнетақы жарналарының жартысын мемлекетке қайтару
(2016) секілді бірқатар аса маңызды жобаларға қатысты.
(“PRO ЕНПФ” журналының 1-шығарылымын қараңыз, 15бет.)
Зейнетақы активтерін есепке алу және есептілік департаменті
әдістемеші ретінде қолданыстағы бағдарламалық қамтамасыз
етуді үздіксіз оңтайландырып тұрады. Оның техникалық
бөлігіне Қордың Ақпараттық технологиялар департаменті жауап
береді. “Таяу арада зейнетақы жинақтарын 1С платформасында
есепке алу жүйесіне көшуді жоспарлап отырмыз. Ол үшін IT
департаментіндегі әріптестеріміз үшін деректерді ауыстыру мен
техникалық міндеттер қою әдістемесін әзірлейміз. Ал қазіргі
уақытта салымшының интернет-банкингтегі жеке кабинеті,
одан кейін жарналар төлеу бойынша агенттің жеке кабинетін
құру секілді веб-сервистерді қолданысқа енгізу бөлігінде екінші
деңгейдегі банктермен өзара әрекет ету жұмыстары жүргізіліп
жатыр”, - деп Департамент директоры өз ойымен бөлісті.

За время существования Департамента сотрудники ДУОПА участвовали в ряде крупных проектов, имеющих важное значение для
развития пенсионной системы Казахстана. Это и переход на индивидуальные идентификационные номера - ИИН/БИН (2012 год),
и смена банка-кастодиана и передача финансовых инструментов
НБРК (2013 год), и объединение пенсионных активов и обязательств накопительных пенсионных фондов в ЕНПФ (2013-2014
годы), и возврат половины ранее перечисленных обязательных
пенсионных взносов в пользу военнослужащих (2016 год) (см. 1
выпуск “PRO ЕНПФ” на стр. 15).
Помимо этого, на постоянной основе Департамент учета и
отчетности пенсионных активов оптимизирует существующее
программного обеспечение, естественно, как методологи. За
техническую часть отвечает Департамент информационных
технологий ЕНПФ. “В ближайшее время планируем перейти на
систему учета пенсионных накоплений на платформе 1С. Для
этого разрабатываем методику переноса данных и постановку
технических задач для коллег из IT Департамента. Кроме этого,
сейчас идет работа по взаимодействию с банками второго уровня
в части реализации таких веб-сервисов как личный кабинет
вкладчика в интернет-банкинге, а в дальнейшем создание личного
кабинета уже агента по уплате взносов”, - делится планами
директор ДУОПА.

Жоспар бойынша зейнетақы жүйесін болжамды реформалауды
іске асыру тетігін әзірлеу жалғасатын болады. Виктория Шегай
оның бөлімшесі алда болатын және болуы мүмкін өзгерістер-дің
барлығына үнемі алдын ала дайын болатынын айтты. Мыса-лы,
ҚРҰБ-дағы зейнетақы активтерінің бір бөлігін басқа қазақстандық пен шетелдік басқарушы компаниялардың басқаруына
беру жөніндегі жоба туралы (қазір тек қаралып отыр) жақын
арада ғана хабарланса да, Департамент әдістемені әзірлеу
жұмысын бастап кеткен. Алдын ала дайындық болмаса, жоба
іске асырылмай қалуы мүмкін, ал бұған жол беруге болмайды.

В планах также продолжить разрабатывать механизмы по
реализации ожидаемых реформирований пенсионной системы. Как выяснилось из разговора с Викторией Шегай, ее
подразделение всегда заранее готовится ко всем грядущим и
возможным изменениям. Например, недавно было объявлено
о проекте (который пока только рассматривается) по передаче
управления частью пенсионных активов от НБРК другим частным казахстанским и зарубежным управляющим компаниям, но
в Департаменте уже идет работа по разработке методик. И без этой
подготовительной работы можно не успеть к запуску проекта, а
это недопустимо.

Өкпенің жұмысы
тоқтаусыз

Легкие работают
всегда

Зейнетақы активтерін есепке алу және есептілік департаменті
барлық жағдайлардан, тіпті қоғамда туындап, бұқаралық
ақпарат құралдарында таралатын еліміздің зейнетақы жүйесінде
болатын өзгерістерді де біліп отырады. “Департамент қашан да
бәріне дайын болуы керек. Қандай да бір жаңа өзгерістер орын
алған жағдайда дұрыс жұмыс істеуі үшін біз сансыз құжаттарды
қайта қарастырып, жөндеп, өзара қарым-қатынас сызбасын
жасаймыз, бәрін мұқият ойластырамыз, сызып көрсетеміз”, дейді өз сөзінде сұқбат беруші.

Департамент учета и отчетности пенсионных активов держит
руку на пульсе, даже, если это касается возможных изменений
в пенсионной системе страны, которые возникают в обществе и
тиражируются в средствах массовой информации. “Департамент
должен быть готов всегда и ко всему. Для этого мы постоянно
перерабатываем горы документов, разрабатываем схемы
взаимодействия, продумываем и прорисовываем, как все бы
работало при тех или иных нововведениях”, - уточняет наш
собеседник.

Өзектендіру мәселесі басты орында тұр және департаменттің әр
қызметкерінің жұмысына тікелей қатысты. Қаржы құралдарын
есепке алу бөлімін немесе Есептілік бөлімін мысалға алатын
болсақ, онда барлық эмитенттер мен бағалы қағаздар туралы бүкіл
ақпаратты, яғни бағалы қағаздар бойынша негізгі көрсеткіштердің
өзгеруін (купондық мөлшерлемелер, купондық сыйақыларды
төлеу күні мен мерзімі және т.б.), рейтингтің/листингтің өзгеруін

Вопрос актуализации стоит постоянно и относится к работе
каждого сотрудника Департамента. Если взять как пример
Отдел учета финансовых инструментов или Отдел отчетности,
то это ежедневное отслеживание информации практически
обо всех эмитентах и ценных бумагах: изменения основных
показателей по ценным бумагам (купонные ставки, даты и
сроки выплат купонных вознаграждений, и т.п.), изменения
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(төмендеуі немесе көтерілуі) қадағалау, бағалы қағаздар
шығары-лымының проспектіне толықтырулар енгізу, төлем
қабілеттілігі және эмитенттердің қаржылық жағдайы туралы
хабарламалар және т.б. өзекті мәселелердің қатарынан орын алады.

рейтинга/листинга (снизился или повысился), дополнения в
проспекты выпуска ценных бумаг, новостные объявления о
платежеспособности и финансовом состоянии эмитентов и т.д.

Бұған қоса, Департамент командасы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріндегі өзгерістерді де үздіксіз
қадағалап отыруы тиіс. “Заңды білмеу жауапкершіліктен босатпайды” деген сөз бар емес пе. Оның үстіне бұл бөлімшенің жұмысына тікелей қатысты – өзгерістер әдістемелерді дайындау және
бұдан былайғы жұмысты жоспарлау үдерісіне әсер етеді. Бұл үшін
Департамент қызметкерлері Заңдар мен заңға қосымша актілерді дұрыс түсінуі және оқуы, ненің неден басым болатынын білуі тиіс.

Кроме того, команда Департамента должна постоянно
отслеживать происходящие изменения в нормативно-правовых
актах Республики Казахстан. Как говорится “незнание закона
не освобождает от ответственности”. Тем более, что это напрямую
относится к работе подразделения - изменения влияют на
процесс подготовки методик и планирования дальнейшей
работы. Для этого сотрудники Департамента должны уметь
правильно трактовать и читать Законы и подзаконные акты,
понимать, что и над чем превалирует.

Жеңіл
адамдар

Легкие
люди

Үлкен жұмыс Департамент қызметкерлерінен үлкен жауапкершілікті, адалдық пен асқан ұқыптылықты талап етеді. Ықтимал
қателіктердің алдын алу шараларын орындау біз үшін басты
міндет. Сондықтан да бөлімше басшылығы ішкі бақылауға көп
көңіл бөледі. “Егер басқа бөлімшелерде қателіктерді дер кезінде
түзетіп жатсақ, бізден кеткен қателіктерді, өкінішке орай, түзету

Большой объем работы предполагает большую ответственность,
скрупулезность и аккуратность со стороны сотрудников Департамента. Выполнение мероприятий на предупреждение возможных ошибок является приоритетным. Именно поэтому
руководство подразделения уделяет огромное внимание
внутреннему контролю. “Если в другом подразделении ошибку

мүмкін емес. Қателесуге болмайды, сондықтан біз кез-келген
жобамызды бірнеше рет тексеріп, 3-4 бақылаудан өткіземіз”,
- дейді Зейнетақы активтерін есепке алу және есептілік
департаментінің директоры.

можно вовремя откорректировать, то наши ошибки, если они
возникнут, безбо-лезненно исправить уже нельзя. Ошибок быть
не должно, поэтому любой проект мы закрываем 3-4 уровнями
контроля”, - сообщает директор Департамента учета и отчетности
пенсионных активов.

Департаменттің әр қызметкері - өз жұмысы үшін де, бөлім
жұмысы үшін де жауапты. Олардың кез-келгені – өз ісінің
шебері. Виктория Шегай “пайдасы жоқ адамды ұстамаймыз”
дейді. Олардың арасында халықаралық “Болашақ” стипендиясының түлектері болмаса да, қойылған жоғары талаптарға да
қарамастан, білімдерін дамытып, кәсіби біліктіліктерін үнемі
арттырып отырады. “Департамент қызметкерлерін жұмыс істеуге деген талпыныстары біріктіріп отыр. Барлығы бір үйдің
баласындай, өздеріне жүктелген жұмыстарын да мейлінше
жақсы атқаруға тырысады, басқа әріптестеріне қол үшін беруден аянбайды”, - дейді әріптесіміз.

Каждый из сотрудников Департамента несет ответственность
как за свою работу, так и за работу отдела. Каждый из
них профессионал своего дела. Как призналась Виктория
Шегай, “неэффективных не держим”. И пусть среди них нет
выпускников международной стипендии “Болашак”, но каждый
из них, несмотря на достаточно высокие требования, постоянно
стремится расширять знания и профессиональные навыки.
“Сотрудников Департамента объединяет желание работать, все
как один стремятся выложится на сто процентов, но при этом
находят время помочь коллегам”, - делится наш собеседник.

Департаментте 35 адам жұмыс істейді. ГНПФ кезінде жұмыс
істегендердің көпшілігі Қордың ішкі резервінен келгендер, ал
басқа бөлігі Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының өңірлік
бөлімшелерінен, оның ішінде Алматы филиалынан және жеке
зейнетақы қорларын біріктіру барысында басқа қорлардан
ауысып келгендер. Осы Қорда тәжірибеден ойдағыдай өткеннен
кейін штатқа қабылданған жас мамандар да еңбек етіп жатыр.
Қызметкерлердің көпшілігі (90%) негізінен экономист және
қаржыгер (қаржы және бухгалтерлік есеп) мамандықтарын
игерген, ал біраз бөлігінің техникалық білімі (мехмат) бар.

Всего в Департаменте трудятся 35 человек, большинство из
которых работали с начала деятельности ГНПФ, пришли из
внутреннего резерва Фонда, а часть перешли из других фондов в
момент объединения пенсионных активов или из региональных
подразделений ЕНПФ, например, с Алматинского филиала. Есть
в штате и совсем молодые специалисты, которых взяли после
удачного прохождения практики в Фонде. По образованию
они в основном (90%) экономисты и финансисты (финансы и
бухучет), остальная незначительная часть имеет техническое
образование (мехмат).
Елнур Шалкибаев
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Арманға
қол созу
Стремление
к идеалу
Шығысқа қарай бет алғанда “Муссондар мен пассаттар
естен танды” деген сөздер еріксіз еске түседі екен.
Қалыпты көкжиек тұрғындары үшін бұл елдің таңқалмайтын нәрсесі жоқ.
Мұнда үйлесімнің құны ерекше, ал табиғатқа құдайдай табынып,
ерекше бас июден асқан сұлулықтың теңдессіз мәдениеті
туындайды – жағалаудағы құздарға өскен қайыңдар, күріш
алаңдарының қырық бұрау өрнегі, тұнжыраған вулканды
аралдар табиғаттың таңғажайып келбетін бейнелейді.
Жамандық пен жақсылық арасындағы күресті бейнелейтін
әрбір аңыздың астарында да ақиқат бар, мәселен, қардың
салмағын көтере алмай иілген бамбук ағашы солтүстік
пен оңтүстіктің көрші болғандығының куәсі іспеттес.
Біз көктем, жаз, күз бен қыс маусымдарының ара-жігі
анық білінетін, ауа-райында да ерекше құбылыстар кездесетін
Жапония еліне ат басын тіредік.

Отправляясь дальше на восток, в памяти всплывают слова:
“Сошли с ума муссоны и пассаты”.
И кажется, в этой стране нет ничего обычного, в понимании жителей умеренных
широт, разумеется. Здесь более всего ценят гармонию, а обожествление природы
рождает свой, особый культ красоты - сосны на прибрежных скалах, зеркальная
мозаика из рисовых полей и сумрачные вулканические острова.
Легенды здесь являют быль, как бы демонстрируя
противостояние добра и зла – бамбук, склонившийся под
тяжестью снега – соседство севера и юга.
Мы прибыли в Японию – страну своеобразнейшего климата, где весна
лето, осень и зима очерчены чрезвычайно четко и сменяют
друг друга на редкость пунктуально.
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Жапония халқы өте тиянақты. Олардың дүниетанымында
уақыттың алатын орны ерекше. Мектеп оқушысы әртүрлі
сыпайы сөз орамдарын білмесе де, кездесуге бес минут ерте
бару керек екенін жатқа біледі. Ал ересек адамдар үшін
белгіленген уақытқа кешігу – әдепсіздіктің белгісі. Еңбекқор
халық ретінде танымал болған жапония елінің тиянақтылығы
да әлемге әйгілі.

Да и сами жители Японии весьма пунктуальны. Время —
важнейший элемент японского мироощущения. Обычный
школьник может не знать многих вежливых форм и оборотов
речи, но он точно знает, что приходить на встречу нужно за
пять минут до её начала. А уж для взрослого японца опоздать
к назначенному времени — просто верх неприличия. Японская
пунктуальность прославилась не меньше трудолюбия этого
народа.

Жапондықтар – өте көп жұмыс істейтін халық, көпшілігі
тек жұмыспен ғана өмір сүреді. Аралдарда өз борыштарына
өте берік, ол еңбек саласындағы кез-келген міндеттің асқан
жауапкершілікпен және ұқыптылықпен орындалатындығынан
көрінеді. Жапондықтар жұмысты бар жан-тәнімен беріліп
орындайды. Көптеген жас мамандар жұмыс істейтін
компаниясын бір-ақ рет таңдайды да зейнетке шыққанға дейін
сол жерде жұмыс істейді. Жапония - дамыған қуатты өндірістік
корпорациялар қалыптасқан жоғары технологиялық ел, мұнда
жаңа буынды еңбекке баулу мен оларға тәлімгерлік тәрбие беру
өз үйлесімін тапқан. Сондықтан да кәсіптік зейнетақы деңгейі
жоғары белестен көрінеді.

Японцы много времени посвящают работе — воистину,
жизнь у многих проходит исключительно ради работы.
Понятие долга очень важно на островах, и в рабочей сфере
проявляется ответственностью и серьёзностью подхода к любой
задаче. Японцы склонны всем сердцем и душой отдаваться
работе. Многие молодые специалисты выбирают компаниюработодателя всего один раз, после чего до самой пенсии
остаются ей верны. Япония - высокотехнологичная страна с
мощно развитыми производственными корпорациями в которой
действует корпоративная преемственность поколений. Поэтому
уровень профессиональных пенсий достаточно высок.

Бүгінгі таңда Жапонияда өзге елдердегідей көп деңгейлі
зейнетақы жүйесі жұмыс істейді.

На сегодняшний день в Японии, как и в большом количестве
иных стран, действует многоуровневая пенсионная система.

Бұл елдің бүкіл халқына базалық зейнетақы беріледі. Оның
нақты сомасын үкімет жыл сайын белгілеп, инфляция
деңгейімен үйлестіріп отырады. Қазақстанда осындай алғашқы
зейнетақы деңгейі қолданылады.

Базовая пенсия гарантирована всему населению страны.
Устанавливается ежегодно правительством в твердой сумме и
индексируется на уровень инфляции. В Казахстане действует
аналогичный первый пенсионный уровень.

Қартайған шақта әлеуметтік жәрдемақының бұл түрін алу
үшін Жапонияда алпыс жасқа дейін өмір сүру керек, бірақ ол
кезде базалық соманың тек 75%-ы ғана төленеді, ал 100%-ы
65 жасқа толғанда ғана төленеді. Жапонияда 65 жас – жалпыға
бірдей белгіленген зейнет жасы. Ал егер адамдар жұмыс істеуін
жалғастыра беретін болса, 70 жасқа таяған шақта оған төленетін
базалық зейнетақы 25%-ға көбейеді.

Для получения данного вида социального пособия по старости
в Японии необходимо дожить до 60 лет, но в этом случае
выплата будет составлять только 75% от базовой суммы. 100%
уровень достигается в 65 лет, этот возраст в Японии считается
общепринятым возрастом наступления пенсионных оснований.
К 70 годам, в случае, если человек продолжал работать до этого
возраста, его выплаты базовой пенсии увеличиваются на 25%.

Жапонияда орташа зейнетақы мөлшері айына 67 мың иен,
яғни шамамен 600 АҚШ долларын құрайды.
Средний размер пенсии в Японии составляет 67 тыс. иен,
около 600 долларов США, в месяц.
Кәсіптік зейнетақы жұмыс берушілер мен қызметкерлердің
жарналарынан құралады. Бұл деңгей міндетті зейнетақымен
сақтандыруға жатады.

Профессиональные пенсии формируются из взносов работодателя
и работников. Этот уровень является обязательным пенсионным
страхованием.

Зейнетақының еңбек бөлігі тек жалақымен ғана өмір сүрген
адамдарға төленеді. Ол зейнеткердің жұмыс істеген кезеңіндегі
орташа жылдық табысының негізінде есептеледі және зейнетақысының ұлттық базалық бөлігіне қосылады. Еңбек зейнетақысының
екі түрі бар, біріншісі жеке компанияларда (косэй нэнкин) жұмыс істегендерге, ал екіншісі мемлекеттік және муниципалдық
мекемелерде жұмыс істейтін қызметкерлерге және мұғалімдерге
(косэй нэнкин) арналған. Бұл екі зейнетақының айырмашылығы
– есептеу коэфициенттерінде. Нәтижесінде кёсэй нэнкиннің орташа сомасы косэй нэнкинге қарағанда 8%-ға артық екенін көреміз.

Трудовая часть пенсии выплачивается тем, кто жил на доход в
виде зарплаты. Она начисляется на основе среднегодового дохода
пенсионера за период его работы и плюсуется к сумме базовой
национальной части пенсии. Различают два вида трудовой
части пенсии: для тех, кто работал в частных компаниях (косэй
нэнкин) и для работников государственных и муниципальных
учреждений, а также учителей (кёсэй нэнкин). Различия у этих
видов пенсий - в коэффициентах их начисления. В результате,
средняя сумма кёсэй нэнкин оказывается на 8% больше, чем
косэй нэнкин.
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фото-есеп:

Зейнетақының ұлттық базалық бөлігіне салынатын жарна қартайған шақта
айына 13300 иен (шамамен 120 АҚШ доллары) болады және 20 жастан
60 жасқа дейінгі кез-келген көңілі қалаған адамға кемінде 300 ай бойы
(уақыт арасына үзілістер жасауға болады) төленіп отырады.
Ал зейнетақының еңбек бөлігін құруға қызметкердің жылдық
табысының 13,58%-ы аударылады. Ал қызметкерлердің өздері жылдық
табысының тек 6,79%-ын, яғни міндетті жарна сомасының
жартысын ғана төлейді. Екінші жартысын жұмыс беруші төлейді.
Взнос в базовую национальную часть пенсии по старости
составляет 13300 иен в месяц (около 120 долларов США)
и уплачивается каждым желающим добровольно в возрасте от 20 до 60 лет
в течение не менее 300 месяцев (допускаются перерывы во времени).
А на формирование трудовой части пенсии идут отчисления в размере 13,58%
от суммы годового дохода работника. Сами работники оплачивают
лишь 6,79% от годового дохода, т. е. половину суммы обязательного взноса.
Вторую половину уплачивает работодатель.
Сондай-ақ бұл елде зейнетақыны ерікті құру бағдарламасын
көздейтін үшінші деңгей де бар. Бұл деңгей жапондықтардың
еңбек еткен бүкіл уақытында болашақ зейнетақысына өз
бетінше ақша жинауына мүмкіндік береді.

Есть и третий уровень, в котором предусмотрены программы
добровольного формирования пенсии, позволяющий японцам в
течение всей трудовой деятельности самостоятельно откладывать
себе на пенсию.

Жапония – ұзақ өмір сүретін адамдар елі. Сондықтан,
зейнетақыға түсер салмақ та екі есе. Сірә, бұл күншығыс елінің
зейнетақы жүйесін қалыптастырудағы негізгі ерекшеліктерінің
бірі болар. Мемлекет бұл міндетін асқан шеберлікпен атқарып
отыр. Зейнетақы резервінің активтерін Зейнетақыны
инвестициялаудың үкіметтік қоры басқарады. Бұл қор
әлемдегі ең ірі инвестор болып табылады. Яғни инвестициялық
салымдар есебінен резервтік қор үнемі толықтырылып тұрады.
Зейнетақы қорын құрудың мұндай шаруашылық тәсілі бір де
бір елде жоқ.

Япония - страна долгожителей, поэтому бремя пенсий тяжелее
вдвойне. Пожалуй, это одна из основных особенностей, на
которой строится пенсионная система страны восходящего
солнца, и с которой она успешно справляется. Активами
пенсионного резерва управляет Правительственный фонд
пенсионного инвестирования, и этот фонд является самым
крупным инвестором в мире. То есть за счет инвестиционных
вложений резервный фонд постоянно пополняется. Такого
хозяйственного подхода к формированию Пенсионного фонда
нет ни в одной стране мира.

Осы кезде, жапондықтардың қарт ата-аналарын көз жұмуы
үшін биік тау шыңына апарып тастайтын орта ғасырдың қатыгез
салт дәстүрін бейнелеп көрсеткен, оскар иегері “Нарайяма
туралы аңыз” атты танымал фильмі еріксіз еске түседі. Бүгінде,
сонау орта ғасырдағы қарттардың басына қара түн болған
ауыртпалықтың орнын толтыратын заман келгендей.

Вспоминается знаменитый оскароносный японский фильм
“Легенда о Нарайяме”, повествующий о том, что в средние века
японцы своих стариков уносили в горы на медленное умирание
среди одиноких скал. Очевидно, наступила эра компенсаторного
возмещения того ущерба, который нанесли пожилым людям
средние века.

ЦИФРЛАРМЕН КӨРСЕТІЛГЕН ЖАПОНИЯ

ЯПОНИЯ В ЦИФРАХ

ЕҢ ТӨМЕН ЖАЛАҚЫ сағатына 823 иен
(сағатына шамамен 7,5 АҚШ доллары)

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 823 иен в час
(около 7,5 долларов в час)

МӨЛШЕРЛЕМЕСІ 55,95%

СТАВКА ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 55,95%

ӨМІР СҮРУ ҰЗАҚТЫҒЫ
ерлер үшін – 80 жас, әйелдер үшін – 86 жас
Дереккөздер: investfuture.ru, knoema.ru

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
80 лет (у мужчин), 86 лет (у женщин)
Источники: investfuture.ru, knoema.ru

Қайырымды жандар

фотоотчет:
Благо творящие
“Исправить ситуацию можно
лишь объединившись в помощи,
ведь лучше самая малая помощь,
чем самое большое сочувствие”
— В. Лоранц

“Жағдайды тек бірігіп көмек көрсету
арқылы ғана түзетуге болады.
Өйткені, аh ұрып аяушылық танытқаннан
аз да болса көмек көрсеткен артық”
— В. Лоранц

Қайырымдылық шаралар дабырасыз жасалынуы тиіс, жақсы
істер жайлы жар салу тіпті моветон1 деген пікір бар. “PRO ЕНПФ”
редакциясы мұнымен мүлдем келіспейді. Өйткені, қайырымдылық
әрекет адам баласының мейірімділігі туралы дақпырттың
арқасында Қазақстанда сирек құбылыс болудан қалды. Елімізде
жыл сайын қайырымды адамдардың саны артып келеді.

Бытует мнение, что благотворительность должна быть тихой,
что о хороших делах говорить вслух вовсе моветон1. Редакция
“PRO ЕНПФ” в корне не согласна с этим. Ведь возможно именно
благодаря молве о доброте души человеческой, благотворительность
перестала быть редким явлением в Казахстане, а отзывчивых
людей с каждым годом становится все больше.

Біздің әріптестердің арасында да мейірімді жандар аз
емес: Қордың барлық дерлік қызметкері әр түрлі деңгейде
қайырымдылықпен айналысады, көбінесе мұқтаж жандарға
барынша тиімді көмек көрсету үшін бірігіп әрекет жасайды.
Жалпы, волонтерлік акция корпоративтік дәстүрге айналды.
Мысалы, өткен жылы қызметкерлердің күшімен 130-дан астам
қайырымдылық шаралар жүзеге асырылды.

Неравнодушных много и среди наших коллег: практически
каждый сотрудник Фонда в той или иной степени занимается
благотворительностью, а зачастую они объединяются для более
эффективной помощи нуждающимся. В целом волонтерские
акции стали доброй корпоративной традицией, длящейся не
первый год. Например, за прошлый год силами сотрудников
было организовано более 130 благотворительных акций.

2016 жылы Қазақстан бойынша БЖЗҚ-ның барлық
филиалдары мен бөлімшелерінің қызметкерлері сенбіліктер,
аулаларды көріктендіру және көшеттер отырғызу шараларын
ұйымдастырды. Қарт адамдарға, ардагерлерге, мүгедектерге,
мемлекеттік және әлеуметтік мекемелердегі балаларға арнап
шаралар өткізді. Мұқтаж жандарға, көп балалы және әлеуметтік
аз қамтылған отбасыларына көмек көрсетті. Көпшілігін
қамқорлыққа алды. Республикалық және өңірлік акцияларға
қолдау көрсетті.

За 2016 год сотрудники всех подразделений и филиалов ЕНПФ
организовали по всему Казахстану субботники, благоустройства
дворов и посадку деревьев, провели мероприятия для пожилых
людей, ветеранов, инвалидов, детей из государственных
и социальных учреждений, оказали адресную помощь
нуждающимся, многодетным и малообеспеченным семьям,
многих из которых сотрудники взяли под патронаж2, а
также поддержали республиканские и региональные благотворительные акции.

Қор қызметкерлері өздерінің игілікті ісінде бірінші кезекте
адамгершілік құндылықтарды басшылыққа алады. Олар өз
еріктерімен тегін көмектеседі және бұл үшін марапат та, сыйақы
да күтпейді. Өйткені, өз қолыңмен ізгілікті іс жасауды сезіну –
ең үлкен сыйлық!

Сотрудники Фонда в своей благородной деятельности движимы
в первую очередь нравственными ценностями. Они помогают
добровольно и безвозмездно, и не ждут ни наград, ни гонорара.
Ведь осознание сделанного собственными руками доброго дела
для них — это лучшее вознаграждение!

Егер әрбір адам игілікті істер жасайтын болса әлемде бейбітшілік
орнар еді. Сонда болашақта бәлкім БЖЗҚ қызметкерлері секілді
қайырымды жандардың арқасында мұқтаж жандарға көмек
көрсету – табиғи, үйреншікті құбылысқа айналар еді.

Мы верим, что если каждый из нас будет творить добро, то мир
станет ярче и лучше. И, возможно, в будущем, благодаря таким
людям, как сотрудники ЕНПФ, оказание помощи нуждающимся
станет таким же естественным, как дыхание и прием пищи.

1

1

Жағымсыз қылық

2

Дурной тон
Покровительство, регулярное оказание помощи

Елнур Шалкибаев

Максим Оларь
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“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

