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Сіздердің алдарыңызда “PRO ЕНПФ” журналының
кезекті нөмірі. Ол әдеттегідей Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесі мен оның
бірыңғай операторының қызметі туралы маңызды, пайдалы және өзекті ақпараттардың сенімді дерек көзі.

Перед вами очередной номер журнала “PRO ЕНПФ”,
который как и прежде, является источником
важной, полезной и актуальной информации о
накопительной пенсионной системе Республики
Казахстан и деятельности ее единого оператора.

Біз бұл нөмірді Қордың тарихына қатысты материалдан бастағанды жөн көрдік. БЖЗҚ құрылғанға дейін
еліміздің зейнетақы нарығында жеке зейнетақы қорлары мен бір мемлекеттік зейнетақы қоры жұмыс
істеді. Осы кезеңде салымшылардың бір қордан екінші қорға ауысуына және мемлекеттік қорда олардың
атына автоматты түрде зейнетақы шоттарының ашылуына байланысты техникалық, яғни іздеусіз жатқан
және қосарлы шоттар пайда бола бастады. БЖЗҚ күні бүгінге дейін осы шоттармен жұмыс істеп келеді
және осы бағытта елеулі жетістікке қол жеткізді.
Толығырақ “БЖЗҚ: қосарлы шоттар қысқартылып
жатыр” деп аталатын мақаладан оқып біле аласыздар.

Открыть этот номер мы решили с материала о
непростом наследстве Фонда. Как вы знаете, до
создания ЕНПФ на пенсионном рынке Казахстана
работали частные накопительные пенсионные
фонды и государственный. В это же время в силу
того, что вкладчики переходили из фонда в фонд
и на их имена автоматически открывались счета в
государственном фонде начали появляться “технические, невостребованные и двойные счета”. ЕНПФ
с начала деятельности и до сих пор ведет работу с
такими счетами. И, без лишней скромности, отметим, что Фонд довольно преуспел в этом деле –
подробнее, о чем читайте в этом номере журнала в
материале “ЕНПФ: двойные счета сокращаются”.

Сондай-ақ, БЖЗҚ-ға мұра болып қалған активтер
жайындағы әңгімені нөмірдің басты тақырыбына
айналдыруды жөн көрдік. Алайда ол аздап басқа
саланы қамтиды. Жеке қорлар кезінде қазақстандықтардың зейнетақы жинақтарын қандай көлемде
инвестициялау керектігін өздері шешетін. Сөйтіп
кей жағдайда табыс алам деп жүріп шығынға батты.
Осылайша, проблемалық активтер пайда бола бастады. Олар бертін келе БЖЗҚ-ға мұра болып қалды.
БЖЗҚ портфеліндегі проблемалық эмитенттерге
қатысты жағдай туралы “БЖЗҚ” АҚ Басқарушы
директоры Өтеғұлов Мәулен Амангелдіұлының
сұхбатынан оқып біле аласыздар.

Также разговор о наследстве, полученном ЕНПФ,
мы решили продолжить и в заглавной теме номера,
однако немного о другом. В период частных фондов
участники рынка сами решали куда и в каком объеме
инвестировать пенсионные накопления казахстанцев,
и иногда в погоне за прибылью в конечном итоге
получали убытки и проблемные активы, которые,
в свою очередь, достались ЕНПФ при передаче
пенсионных активов. О ситуации с проблемными
эмитентами в портфеле ЕНПФ вы можете прочитать
в интервью управляющего директора АО «ЕНПФ»
Утегулова Маулена Амангельдиевича.

Бұдан басқа біз сіздерді “Қор анатомиясы” айдарында әріптестеріміздің жұмыстарымен таныстыруды жалғастырамыз. Бұл жолы стратегиялық сараптау және даму басқармасына қонаққа барамыз.
Соны-мен қатар әлемдік тәжірибе аясында Чилидің
зейнетақы жүйесі жайында әңгімелейміз. Сондайақ осы шығарылымда сіздер басқа да пайдалы және
қызықты мәліметтер аласыздар деген сенімдеміз.

Помимо этого мы продолжаем знакомить вас
с работой наших коллег в постоянной рубрике
“Анатомия Фонда” - в этот раз заглянем на огонек
в управление статегического анализа и развития.
Поделимся с вами частичкой мирового опыта и
расскажем о чилийской пенсионной системе. Также
в этом выпуске, мы уверены, вы непременно найдете
другую полезную и интересную информацию.

Жақсы әсермен оқып шығуларыңызға тілектеспіз.
Құрметпен, редакция!

Желаем приятного чтения.
С уважением, ваша редакция!
PRO ЕНПФ
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БЖЗҚ:

ҚОСАРЛЫ ШОТТАР
ҚЫСҚАРТЫЛЫП ЖАТЫР

ЕНПФ:

ДВОЙНЫЕ СЧЕТА
СОКРАЩАЮТСЯ
6
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Қазақстанда жинақтаушы зейнетақы жүйесі тұңғыш рет 1998 жылы 1 қаңтарда енгізілгені белгілі.
Осы жылдың алғашқы айларынан бастап жұмыс
берушілер жұмыс істейтін барша қазақстандықтардың жинақтаушы зейнетақы қорларындағы жеке
зейнетақы шоттарына айлық жалақыларының 10
пайызын міндетті зейнетақы жарналары ретінде
аудара бастады. Сонымен қатар, олар ерікті зейнетақы жарналарын да аудару құқығына ие болды.

Как известно в Республике Казахстан с 1 января
1998 года действует накопительная пенсионная
система. С этого года
работодатели стали
перечислять обязательные пенсионные взносы
(ОПВ) - 10% от заработных плат сотрудников на
их индивидуальные пенсионные счета, открытые
в накопительных пенсионных фондах. Кроме того,
казахстанцы получили возможность перечислять и
добровольные пенсионные взносы.

Ал техникалық шоттар, яғни сұраусыз қалған
шоттар осы алғашқы жылдары-ақ пайда бола
бастады. Неге? Әңгімені әріден бастайық.

С первого года введения новой пенсионной
системы также стали появляться и технические или
невостребованные счета.

1998 жылдың басына қарай Қазақстанда “Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры” акционерлік
қоғамы мен бірқатар мемлекеттік емес жинақтаушы
зейнетақы қорлары жұмыс істеп жатты. Бұл жерде
егер жұмыскер жеке зейнетақы қорымен шарт жасаспаған болса, жұмыс беруші оның міндетті зейнетақы
жарналарын автоматты түрде Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қорына аударуға тиісті болды.
Аталмыш Қор “Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы” ҚР Заңына сәйкес
салымшымен шарт жасаспай-ақ, зейнетақы жарналарын қабылдауға міндеттенді. Мінеки, осындай жолмен мыңдаған жеке зейнетақы шоттары ашылды.

К началу 1998 года в Казахстане уже работали
несколько частных накопительных пенсионных
фондов и ЗАО “НПФ “Государственный накопительный пенсионный фонд”. По новому порядку,
если работник не заключал договор с частным
пенсионным фондом, то работодатель перечислял
ОПВ в государственный накопительный пенсионный фонд (ГНПФ). Дело в том, что по требованию
Закона Республики Казахстан “О пенсионном
обеспечении” ГНПФ брал на себя обязательство
принимать ОПВ работника “по умолчанию”,
не заключая с ним договор. Так по Казахстану
открывались десятки тысяч счетов.

Ал, көп адам өз атына жеке зейнетақы шотының
ашылғанын тіпті білген де жоқ. Бұл шоттарға 2003
жылға дейін міндетті зейнетақы жарналары түсіп
тұрды. Ал 2003 жылдан бастап жұмыскерлерге,
сондай-ақ жаңадан жұмысқа тұрушыларға ең алдымен өз еріктерімен міндетті түрде қандай да бір жеке
зейнетақы қорымен шарт жасасу талабы қойылды.
Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қорында ашылған жеке зейнетақы шоттары сол ашылған күйінде
қалып қойды.

О многих этих счетах казахстанцы и не подозревали
в силу того, что открывались они без их участия.
Тем временем на них продолжали поступать
обязательные пенсионные взносы вплоть до 2003
года. С 2003 года работающему населению, а также
впервые устраивающимся на работу требовалось на
добровольной основе заключить договор с частным
пенсионным фондом. Автоматически открытые
счета в ГНПФ так и остались невостребованными.

Одан басқа, ол кезде зейнетақымен қамсыздандыру
туралы шарттар қолмен толтырылуына байланысты
салымшының деректемелерінде (ТАӘ, салық төлеушінің тіркеу нөмірі, әлеуметтік жеке коды
және т. б.) қателіктерге жол берілді. Салымшы
кейін дұрыс деректемелерімен басқа қормен шарт
жасасқан кезде бұрынғы шоты сол күйі жабылмай
қалып қойып жатты.
Тіпті, зейнетақы жинақтарын алмастан шетелге қоныс аударған азаматтар да жетіп артылады. Олардың
ішінде мұндай шотының болғанынан бейхабар
адамдар да бар.

Кроме того, тогда договора о пенсионном обеспечении в основном заполнялись от руки и часто
в реквизитах вкладчиков допускались ошибки:
указывались некорректные ФИО, РНН, СИК и
т.п. И когда вкладчик переходил из одного фонда в
другой, но уже с правильными реквизитами, старый
счет из-за ошибок так и оставался не закрытым.
Были и такие случаи, когда вкладчики, не получая
пенсионные накопления (потому что не знали,
что у них был пенсионный счет), уезжали на
постоянное место жительство в другие страны, а
счета оставались невостребованными.

PRO ЕНПФ
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Мінеки, зейнетақы активтерін Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына шоғырландырғанға дейін
осы тектес шоттардың саны шамамен 850 мыңға
жетті. Олардағы зейнетақы жинақтарының сомасы
да аз емес. Бұл жерде мұндай шоттардың басым
бөлігі ГНПФ-та және Қазақстан Халық Банкінің
жинақтаушы зейнетақы қорында болғанын айта
кеткен жөн.

До объединения пенсионных активов частных
фондов в Единый накопительный пенсионных
фонд (ЕНПФ) количество технических счетов
составляло около 850 тысяч и на них накопилась
немалая сумма. Отметим, что большинство таких
счетов были сосредоточены в накопительном
пенсионном фонде Народного Банка Казахстана и
в ГНПФ.

2013 жылдың соңы мен 2014 жылдың басында
Қазақстанда зейнетақы активтерін шоғырландыру
үдерісі жүрді. Осы уақыт аралығында 28 мыңдай
иехникалық шоттар өңделіп, біріктірілді. Біріктіру
үдерісі аяқталған шақта өңделмеген техникалық
шоттардың саны 821 345 бірлікті құрады.

Процесс объединения пенсионных активов
длился с октября 2013 по март 2014 годов и за это
время около 28 тысяч технических счетов были
обработаны и объединены. На момент окончания
объединения количество технических счетов
составляло 821 345 единиц.

Жалпы, қосарланған шоттардың иелерін, егер
салымшы қайтыс болса оның мұрагерлерін
анықтау жұмыстары әлі күнге дейін жалғасып
жатыр. 2014 жылы – 32 823, 2015 жылы – 57 214,
2016 жылы – 332 341, ал 2017 жылдың басынан
бастап 1 қыркүйекке дейін – 37 275 шот өңделді.
2017 жылдың 1 қыркүйегіндегі жағдай бойынша
БЖЗҚ-дағы техникалық шоттардың саны 360 200
бірлікті құрады. Яғни, 3,5 жыл ішінде техникалық
шоттардың 50 пайыздан астамының иесі табылды.

И работа по установлению владельцев, а также
наследников этих счетов продолжается и по
сей день. В 2014 году было обработано 32 823
технических счета, в 2015 году – 57 214, в 2016 году
– 332 341, а за 8 месяцев 2017 года – 37 275 счетов.
Итого по состоянию на 1 сентября 2017 года
количество технических счетов в ЕНПФ составило
– 360 200 единиц. Иными словами за 3,5 года были
установлены владельцы (наследники) более 50
процентов технических счетов.

Әрине, мұндай шоттарды өңдеу оңай емес екені рас.
Бұл ыждахаттылықты талап ететін ауыр жұмыс.
Қазіргі таңда Қор мамандары фонетикалық іздеу
алгоритмі бойынша шоттарды өңдеу, иелерін анықтау жұмыстарын қарқынды түрде жүзеге асырып
жатыр. Басты мақсат – иелерінің қарауынсыз қалған шоттарды толығымен өңдеу және болашақта
осындай шоттардың қалыптасуына жол бермеу.

Обработка технических или невостребованных
счетов – довольно нелегкая задача, требующая
от специалистов ЕНПФ внимательности и
усердия. На сегодняшний день специалисты
Фонда определяют владельцев счетов с помощью
фонетического алгоритма поиска. Главная цель,
которая стоит перед Фондов, полностью обработать
такие счета и впредь недопустить их появления.

Айта кетелік, бұл жеке зейнетақы шоттарындағы
жинақтардың бірде-бірі бюджетке аударылған
жоқ. Оларға міндетті зейнетақы жарналары
түсіп тұрмаса да, әлі күнге дейін, күн сайын
инвестициялық табыстар есептеліп тұрады.
Заңнамаға сәйкес іздеусіз жат-қан жеке зейнетақы
шотындағы зейнетақы жинағы оны алушы немесе
оның мұрагері (мұрагерлері) талап етпейінше
есептен шығарылмайды.

Напомним, что ни один тиын из пенсионных
накоплений по невостребованным счетам не
списан, не перечислен в бюджет и на них, несмотря
на то, что уже не поступают взносы, каждый день
начисляется инвестиционный доход. Любой
индивидуальный пенсионный счет, согласно
закону, не закрывается до выплаты имеющихся
на нем пенсионных накоплений получателям или
наследникам.

Осыған байланысты БЖЗҚ қазақстандықтарды
Қор бөлімшелеріне келіп, өздерінің немесе туғантуыстарының атына жеке зейнетақы шоттарының
ашылған-ашылмағанын тексеруге шақырады.

ЕНПФ призывает казахстанцев обратится в офисы
Фонда по месту жительства и проверить наличие
индивидуальных пенсионных счетов, в том числе
открытых на родственников.

Еңбек
жағдайлары
зиянды
жұмыстар
Служба
и опасна,
и вредна

Фото: Яков Федоров

Жаппарберген Айбота
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Өмірде мамандықтардың түрлері көп қой, соған
сәйкес әрбір мамандықтың өзіндік ерекшеліктері,
жауапкершілік деңгейі болады. Сонымен қатар кез
келген жұмыс белгілі бір мөлшерде адам денсаулығына әсер етеді. Кейбір кәсіптердің адам ағзасына
теріс әсері басқа кәсіптерге қарағанда жоғары болып
келеді. Олардың зияндылығы бірінші кезекте денеге
түсіретін ауыр салмағына қарай айқындалады.

Профессий разных много, но профессия профессии
рознь. Это касается специфики деятельности,
уровня ответственности и условий труда, но любая
работа определенным образом сказывается на
здоровье человека. Одни профессии более опасны и
вредны, чем другие.

Алайда, зиянды еңбек жағдайы да адам денсаулығына үлкен әсер етеді. Жекелеген өндірістер, жұмыстар, денсаулыққа зиянды еңбек жағдайлары бар
кәсіптер Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013
жылғы 31 желтоқсандағы № 1562 қаулысымен
бекітілген Тізбеде көрсетілген.

Вредный труд традиционно принято связывать
с сильными физическими нагрузками. Однако
большое влияние на здоровье человека оказывают
также и вредные условия труда. Отдельные
производства, работы, профессии работников с
вредными для здоровья условиями труда выделены
в особый Перечень, утвержденный постановлением
Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562.

Белгілі бір кәсіпті Тізімге енгізу үшін бірінші кезекте
зиянды өндірістік факторлардың, жұмыс уақытының
кемінде 80 пайызының зиянды еңбек жағдайларына
байланысты болуы, (өндірістік нысандарды аттестациялау нәтижесі бойынша) және зиянды
еңбек жағдайларының болуы (зияндылықтың 3
сыныбынан төмен емес) шарт. Еңбек жағдайлары
денсаулыққа зиянды өндірістер және кәсіптермен
айналысатын жұмыскерлерге қысқартылған жұмыс
уақытына және қосымша төленетін жыл сайынғы
еңбек демалысына ие болуы құқығы беріледі.

Отметим, что при составлении Перечня были
использованы результаты исследований Республиканского НИИ по охране труда МТСЗН РК.
Главными критериями для включения в Перечень
являются наличие вредных производственных
факторов, не менее 80% занятости на работах с
вредными условиями труда, сохранение вредных
условий труда (не ниже 3 класса вредности),
связанных со спецификой производства (по
результатам аттестации производственных
объектов).

2017 жылғы
1 қыркүйектегі жағдай
бойынша БЖЗҚ-да
МКЗЖ есепке алу
бойынша 432 мыңға жуық
жеке зейнетақы шоты
(ЖЗШ) ашылған.

Всего по состоянию
на 1 сентября 2017 года
в ЕНПФ открыто
порядка 432 тыс. ИПС по
учету ОППВ, на которых
аккумулировано
128,9 млрд тенге.

Одан басқа, мұндай жұмыскерлер үшін 2014 жылдың қаңтар айынан бастап жұмыс берушілер өз қаражаты есебінен жұмыскердің айлық табысының
5 пайызын міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары
(МКЗЖ) ретінде БЖЗҚ-ға аударады. 2017 жылғы
1 қыркүйектегі жағдай бойынша БЖЗҚ-да МКЗЖ
есепке алу бойынша 432 мыңға жуық жеке зейнетақы шоты (ЖЗШ) ашылған. Оларда 129 млрд теңгеге жуық қаржы жинақталған. Егер, өндірістік нысандарды аттестаттау нәтижесінде зиянды еңбек жағдайлары алынып тасталса, жұмыс берушілер міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналарын төлемейді.

Работникам производств и профессиий с вредными
для здоровья условиями труда предоставляется
право на сокращенную продолжительность
рабочего времени и дополнительный оплачиваемый
ежегодный трудовой отпуск. Кроме того, за таких
работников с января 2014 года за счет собственных
средств работодателем в ЕНПФ на индивидуальные
пенсионные счета (ИПС) своих работников
перечисляются обязательные профессиональные
пенсионные взносы (ОППВ) в размере 5% от
ежемесячного дохода работника.
Фото: Яков Федоров
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Сонымен қатар, әскери қызметшiлер (мерзiмдi
қызметтегі әскери қызметшiлерден басқа), арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының,
мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлері, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық
шендерге ие болу және нысанды киiм киiп жүру
құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап
жойылған адамдар және еңбек сіңірген жылдары
үшін зейнетақы төлемдерін алушылар Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті кәсіптік
зейнетақы жарналарын төлеуден босатылады.
Тәжірибе көрсеткеніндей әдетте ірі компаниялар
МКЗЖ төлеуден жалтармайды.
Алайда, тағы да естеріңізге саламыз, қызметкер
жалақы алған жағдайда, агент уақтылы аудармаған
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының сомаларын мемлекеттік кіріс органдары өндіріп алады
немесе оларды мерзімін өткізіп алған әрбір күнге
(Мемлекеттік корпорацияға төлейтін күнді қоса
алғанда) уәкілетті орган белгілеген қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесінің 2,5 еселенген
мөлшерінде есебіне жазылған өсімпұлмен бірге,
қызметкерлерінің пайдасына агенттер аударуға
тиіс. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының
толыққанды және дер кезінде төленуін бақылауды
Қазақстан республикасының заңнамасына сәйкес
мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.
Одан басқа, мемлекеттік кіріс органдары МКЗЖ
бойынша берешек туындаған күннен бастап алты
айдан астам уақыттан бері өтелмеген берешектері
бар жұмыс берушілердің тізімін жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдары бетінде жариялап отырады. Бұл ретте жұмыскердің атына аударылған
МКЗЖ оның БЖЗҚ-дағы жеке зейнетақы шотына
жұмыскермен МКЗЖ есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы шарт жасалған жағдайда
ғана есептеледі.
МКЗЖ есебінен зейнетақымен қамсыздандыру
туралы шарт МКЗЖ-ны есепке алу бойынша ЖЗШ
ашу туралы берілген өтініш негізінде жасалады.
Өтінішке үш тарап қоя қояды, олар: БЖЗҚ, жұмыс
беруші және өз атына МКЗЖ аударылатын жұмыскер. Барлық тараптар өтінішке қол қойған соң,
БЖЗҚ МКЗЖ есебінен жасалған шарт туралы
мәліметті міндетті зейнетақы жарналары және
МКЗЖ есебінен зейнетақымен қамсыздандыру
туралы шарт жасасқан жеке тұлғалардың бірыңғай

Всего по состоянию на 1 сентября 2017 года в ЕНПФ
открыто более 431 тыс. ИПС по учету ОППВ, на
которых аккумулировано 128,9 млрд тенге.

тізіміне енгізу үшін Мемлекеттік корпорацияға
электрондық хабарлама ретінде жібереді.

В случае исключения вредных условий труда,
подтвержденных
результатами
аттестации
производственных объектов, уплата ОППВ
работодателями не осуществляется. Также не
осуществляется уплата ОППВ, если работник достиг
пенсионного возраста, является военнослужащим
(кроме
военнослужащих
срочной
службы),
сотрудником специальных государственных и
правоохранительных органов, государственной
фельдъегерской службы, а также лицом, права
которых иметь специальные звания, классные
чины и носить форменную одежду упразднены с 1
января 2012 года, а также получателем пенсионных
выплат за выслугу лет.

МКЗЖ есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы шарт
МКЗЖ-ны есепке алу бойынша
ЖЗШ ашу туралы берілген өтініш
негізінде жасалады.

Своевременная уплата ОППВ – не только
требование законодательства, но и проявление
социальной ответственности работодателя за своих
работников, разделение с ними ответственности
за пенсионное обеспечение.
Как показывает
практика, крупные компании не уклоняются
от уплаты ОППВ. Однако, напомним, что
своевременно не перечисленные работодателем
суммы ОППВ при условии фактической
выплаты
заработной
платы
взыскиваются
органами государственных доходов или подлежат
перечислению работодателем в пользу работников
с начисленной пеней в размере 2,5-кратной
официальной
ставки
рефинансирования,
установленной уполномоченным органом, на
каждый день просрочки, включая день оплаты в
Государственную корпорацию.
Контроль за полной и своевременной уплатой
ОППВ осуществляется органами государственных
доходов в соответствии с законодательством
Республики Казахстан. Кроме того, органы
государственных
доходов
ежегодно
будут
публиковать в средствах массовой информации
списки работодателей, имеющих задолженность по
ОППВ, не погашенную в срок более шести месяцев
со дня ее возникновения.
При этом обращаем внимание, что перечисленные
ОППВ в пользу работника могут быть зачислены
на его ИПС в ЕНПФ при условии, что работником

БЖЗҚ Мемлекеттік корпорациядан міндетті
кәсіптік
зейнетақы
жарналары
есебінен
зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт
жөніндегі мәліметтердің бірыңғай тізімге енгізілгені
туралы электрондық хабарламаны алған күннен
бастап салымшы міндетті кәсіптік зейнетақы
жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру
туралы шартқа қосылды деп есептеледі.
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында
зейнетақы жинақтары бар, өздері үшін міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналары кемінде күнтізбелік
алпыс ай төленген, республикалық бюджет туралы
заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен
зейнетақы мөлшерінен кем емес төлемді қамтамасыз
ету үшін зейнетақы жинақтары жеткілікті болған
кезде елу жасқа толған адамдардың сақтандыру
ұйымымен сақтандыру төлемдерiн өмiр бойы жүзеге
асыру туралы зейнетақы аннуитетi шартын жасасу
арқылы міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары
есебiнен зейнетақы төлемдерiн ала алады.
Сондай-ақ, зейнеткерлік жасқа толған азаматтар,
мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленген бірінші
және екінші топтардағы мүгедектер және
Қазақстан
Республикасының
шегінен
тыс
жерлерге тұрақты тұруға кеткен, Қазақстан
Республикасының заңнамасында айқындалған,
кету фактiсiн растайтын құжаттарды ұсынған
шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдардың да
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебiнен
зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар. Міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналары есебiнен бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы
жинақтары бар адам қайтыс болған жағдайда,
олар Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгiленген тәртiппен мұраға қалдырылады.

заключен договор о пенсионном обеспечении за
счет ОППВ.
Договор о пенсионном обеспечении за счет ОППВ
заключается на основании заявления об открытии
ИПС по учету ОППВ. Заявление подписывается
тремя сторонами - участниками договора: ЕНПФ,
работодателем и работником, в пользу которого
будут производиться ОППВ.

Договор о пенсионном обеспечении
за счет ОППВ заключается
на основании заявления об
открытии ИПС по учету ОППВ.
После того, как заявление всеми сторонами
подписано, ЕНПФ направляет электронное
уведомление в Государственную корпорацию
для внесения сведений о заключенном договоре
за счет ОППВ в единый список физических лиц,
заключивших договор о пенсионном обеспечении
за счет обязательных пенсионных взносов и
ОППВ. Со дня получения ЕНПФ электронного
уведомления от Государственной корпорации о
том, что сведения внесены в указанный список,
вкладчик считается присоединившимся к договору.
Право же на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет
ОППВ имеют лица, достигшие пятидесятилетнего
возраста, за которых уплачены ОППВ в совокупности не менее 60 календарных месяцев, путем
заключения договора пенсионного аннуитета
со страховой организацией при достаточности
пенсионных накоплений для обеспечения выплаты
не ниже минимального размера пенсии, установленного на соответствующий финансовый год
законом о республиканском бюджете. А также
те, кто достиг общеустановленного пенсионного
возраста, инвалиды первой и второй групп, если
инвалидность установлена бессрочно, и выехавшие
на ПМЖ за пределы РК иностранцы и лица без
гражданства, представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан,
подтверждающие факт выезда. В случае смерти лица,
имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ за счет
ОППВ, они наследуются в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.
Елнур Шалкибаев
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ӨТКЕН ШАҚТЫҢ

ЕЛЕСТЕРІ
ОТГОЛОСКИ
ПРОШЛОГО

Бүгінде қазақстандықтарды «инвестиция»
сөзімен таң қалдыра да, қорқыта алмайсыз.
Олар ақшаның бос жатпай, пайда әкелуге
арналған ерекше тауар екендігін жақсы
түсінеді. Бұл ретте оларды зейнетақы
жинақтарының қайда жұмсалып, қандай
пайда әкелетіндігі де сөзсіз қызықтырады.
Бұдан 5-10 жыл бұрын жағдай мүлдем
басқаша болатын. Жеке жинақтаушы
зейнетақы қорлары қазақстандықтардың
жинақтарын инвестициялай отырып,
олардың зейнетақы жинақтарының
сақталуын қамтамасыз етуге, жақсы
ойластырылған инвестициялық стратегия
есебінен ұзақ мерзімді табыс алуға емес,
клиенттерді басқа қорлардан тарту есебінен
активтерді арттыруға күш салды.
Бұл ақыр аяғында неге әкеп соқты және
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры бұл
мұрамен қалай жұмыс істеп жатыр? Бұл
туралы редакцияға “БЖЗҚ” АҚ Басқарушы
директоры Мәулен Өтеғұлов әңгімелеп берді.

М

М

Өздеріңізге белгілі, 2014 жылы зейнетақы активтерін және зейнетақымен қамсыздандыру бойынша
міндеттемелерді жеке жинақтаушы зейнетақы қорларынан БЖЗҚ-ға өткізу үдерісі аяқталды. Соның
нәтижесінде БЖЗҚ зейнетақы активтерінің инвестициялық портфеліне стандартты және проблемалық активтер шоғырландырылды. Оларды кейде
“уытты”, дефолтты деп те атайды.

Как вам известно, в 2014 году завершился процесс
передачи пенсионных активов и обязательств по
договорам о пенсионном обеспечении из частных
накопительных пенсионных фондов в ЕНПФ.
В результате чего в инвестиционном портфеле
пенсионных активов ЕНПФ были аккумулированы
как стандартные, так и проблемные активы или как
их еще принято называть “токсичные”, дефолтные.

Зейнетақы нарығына қатысушылар жеке компаниялардың құнды қағаздарын сатып алып жатты.
Ал олардың бірқатары 2007-2010 жылдары орын
алған қаржы дағдарысы салдарынан дефолтқа жол
берді.

Участники пенсионного рынка покупали ценные
бумаги компаний, часть из которых в результате
тех потрясений на финансовом рынке Казахстана,
которые происходили в период 2007-2010 годов,
допустила дефолт.

Зейнетақы активтерін БЖЗҚ-ға өткізу барысында
2014 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша проблемалық активтердің сомасы атаулы құны бойынша
161,5 млрд теңгені немесе зейнетақы активтерінің
4,4 пайызын құрады. Проблемалық эмитенттердің
саны 32 компания болды.

На момент передачи в ЕНПФ по состоянию на
1 апреля 2014 года сумма проблемных активов
составляла по номинальной стоимости 161,5 млрд
тенге или 4,4% пенсионных активов. Количество
проблемных эмитентов составляло 32 компании.

- Мәулен Амангелдіұлы, БЖЗҚ
инвестициялық портфелінде проблемалық
активтер қайлай пайда болды?
Осы жөнінде әңгімелеп берсеңіз.
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Сегодня казахстанцев не удивишь
и не испугаешь словом “инвестиции”.
Современники понимают, что деньги
должны постоянно работать и приносить
прибыль, стали интересоваться, куда же
вкладываются наши пенсионные
и какой доход приносят. Но лет 5-10
назад, “когда деревья были большими”,
ситуация была противоположенной.
Частные накопительные пенсионные
фонды инвестировали накопления
казахстанцев, концентрируя свое внимание
не на обеспечении сохранности пенсионных
накоплений своих вкладчиков и получении
долгосрочной прибыли за счет продуманной
инвестиционной стратегии, а на
приросте активов под управлением за счет
переманивания клиентов из других фондов.
К чему это привело и что с этим наследием
делает единый накопительный пенсионный
фонд, редакции рассказал управляющий
директор АО “ЕНПФ” Маулен Утегулов.

- Маулен Амангельдиевич,
расскажите читателям издания, откуда в
инвестиционном портфеле ЕНПФ
появились проблемные активы?

PRO ЕНПФ
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Б

- БЖЗҚ портфеліндегі проблемалық
активтерге қатысты қазіргі жағдай қандай?

К

- Какова нынешняя ситуация с
“токсичными” активами в портфеле ЕНПФ?

- Бұл қандай нәтижелерге қол жеткізуге
мүмкіндік берді?

Б

К

Жағдай үнемі өзгеріп жатыр. Өйткені Қор портфелді
сауықтыру бойынша белсенді түрде жұмыс істеп
жатыр. Алайда ағымдағы жылдың 1 тамызындағы
жағдай бойынша жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде проблемалық активтердің сомасы 40,5 млрд
теңгеге дейін азайтылды, ол зейнетақы активтерінің
0,6 пайызынан төмен. Бұл ретте проблемалық
эмитенттердің саны 32-ден 19 компанияға қысқарды. Тағы 3 жаңа компанияның қосылғанын
ескерсек, жалпы саны - 22 эмитент болады.

Ситуация постоянно меняется, так как Фонд
активно работает над оздоровлением портфеля.
Но по состоянию на 1 августа текущего года в
результате проведенной работы сумма проблемных
активов уменьшилась до 40,5 млрд тенге, что
сегодня составляет менее 0,6% пенсионных
активов, при этом количество проблемных
эмитентов сократилось с 32 до 19 компании, а
с учетом добавления 3 новых компаний общее
количество составило 22 эмитента.

Осы жұмыстардың нәтижесі барысында берешектердің сомасы мен проблемалық эмитенттердің
саны елеулі түрде азайды. Мысалы, “БИЛД
ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП” және “REAL-INVEST.
kz” Қаржылық компаниясына” қатысты атаулы
құны бойынша 1,3 млрд теңге берешек өтелді.

В результате этой работы существенно сократились
сумма задолженности и количество проблемных
эмитентов.
Так,
по
компаниям
“БИЛД
ИНВЕСТМЕНТС
ГРУПП”
и
“Финансовая
компания “REAL-INVEST.kz” задолженность в 1,3
млрд тенге по номинальной стоимости погашена.

Б

К

По 7 компаниям – “Альянс Банк” (ныне АО
“Forte Bank” - прим. автора), “Астана-финанс”,
“Атамекен-Агро”, “Досжан Темир Жолы”, “АБДИ
Компани”, “Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК” и
“ЭКОТОН+” – задолженность реструктурирована
или урегулирована путем участия в государственных программах по оздоровлению предприятий. А
это 113,4 млрд тенге по номинальной стоимости.

Біріншіден, БЖЗҚ мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі арасында жасалған зейнетақы
активтерін сенімгерлік басқару туралы шартқа
сәйкес Қор қаржылық реттеушінің қолдауымен
проблемалық берешектерді қайтару жұмыстарын
өзі жүргізеді.

Во-первых, согласно договору о доверительном
управлении пенсионными активами ЕНПФ с
Национальным Банком Республики Казахстан
принято решение о том, что работу по возврату
проблемной задолженности выполняет Фонд, но
при поддержке регулятора.

Жеті компания – “Альянс Банк” (қазір “Forte
Bank” АҚ - автордың ескерт.), “Астана-финанс”,
“Атамекен-Агро”, “Досжан Темір Жолы”, “АБДІ
Компаниясы”, “ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі” және “ЭКОТОН+” компаниялары бойынша берешектер қайта құрылымдалды немесе кәсіпорынды оңалту бойынша мемлекеттік бағдарламаларға қатысу жолымен реттелді. Ал бұл дегеніңіз
атаулы құны бойынша - 113,4 млрд теңге.

Екіншіден, Қор жеке жинақтаушы зейнетақы
қорларының құжаттамасын сараптан өткізді. Соның
нәтижесінде жекелеген зейнетақы қорларының
берешектерді өндіріп алу бойынша жұмыстарды
жүргізбегені, кейбір эмитенттер бойынша сот
органдарына жүгіну үшін талап қою мерзімі
өткізіліп алынғаны белгілі болды. Одан басқа
эмитенттерге талаптар толық көлемде емес немесе
тіпті ұсынылмаған, ал соттың кейбір орындау
қағаздары (“Ұлар Үміт” және “Астана” зейнетақы
қорлары - автордың ескертпесі) бойынша ілеспе
қызметі жүргізілмеген десе де болады.

Во-вторых, Фонд провел анализ документации
частных накопительных пенсионных фондов. В
результате было установлено, что работа по взысканию задолженности отдельными пенсионными
фондами почти не проводилась, по некоторым
эмитентам пропущены сроки исковой давности для
обращения в судебные органы. Помимо прочего
требования к эмитентам предъявлены не в полном
объеме или вовсе не предъявлялись, а сопровождение некоторых судебных исполнительных листов
(пенсионными фондами “УларУмит” и “Астана” прим. автора) практически не осуществлялось.

Үшіншіден, БЖЗҚ Ұлттық Банк пен Бас
прокуратураның көмегімен қуыным талаптарының
ұсынылу мерзімдерін қалпына келтіруге, барлық
дерлік проблемалық эмитенттер бойынша БЖЗҚ
пайдасына оң сот шешімдерінің шығарылуына
қол жеткізді. Сонымен қатар, сот арқылы
кредиторлардың талаптары тізіліміне оңалу немесе
банкроттық сатыда тұрған эмитенттерге қатысты
берешек сомаларын толық көлемде мәлімдеуге
мүмкіндік туды. Сондай-ақ, атқарушы өндірістер
қалпына келтірілді немесе олар туралы бастама
көтерілді: сот орындау қағаздары шығарылды.

В-третьих, при содействии Национального Банка
и Генеральной прокуратуры ЕНПФ удалось
добиться восстановления сроков предъявления
исковых требований, вынесения положительных
судебных решений в пользу ЕНПФ практически
по всем проблемным эмитентам и заявления суммы
задолженности в полном объеме для включения
в реестры требований кредиторов в отношении
эмитентов, находящихся на стадии реабилитации
или банкротства. А также инициированы или
восстановлены исполнительные производства:
выписаны судебные исполнительные листы.

- БЖЗҚ жеке зейнетақы қорларының
активтерін шоғырландырған соң қандай
жұмыстар атқарды?
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- Какую работу проводил ЕНПФ после
консолидации активов частных пенсионных
фондов?

Исландиялық “LANDSBANKI” банкі және “Premier Страхование”, “РТ Холдинг” және “Казювелирпром” АҚ бойынша банкроттық рәсімі аяқталып, олардың таратылуына байланысты қаржы
құралдарының күші жойылды. Ал бұл атаулы құны
бойынша 10,02 млрд теңге. Алайда бұл эмитенттерге немесе осы компанияларды банкротқа ұшыратып, таратып жіберген тұлғаларға қатысты
Қор жұмыстары аяқталды деген сөз емес. Жұмыс
жалғасады.
Сондай-ақ 2016 жылы атаулы құны бойынша берешек сомасы 4,1 млрд теңгеге 2 эмитенттің дефолтқа
жол бергені тіркелді. Бұл “Имсталькон” және SAMARCO Mineracao S.A. (Бразилия) компаниялары.

- Каких результатов это позволило
достичь?

По исландскому банку “LANDSBANKI” и
компаниям “Premier Страхование”, “РТ Холдинг” и
АО “Казювелирпром” произведено аннулирование
финансовых инструментов из-за завершения
процедуры банкротства и их ликвидацией. Это 10,2
млрд тенге по номинальной стоимости. Однако
это не означает, что работа Фонда в отношении
эмитентов или лиц, по чьей вине эти компании
обанкрочены и ликвидированы, завершена. Работа
будет продолжена.
Также в 2016 году зафиксирован дефолт еще 2
эмитентов на сумму задолженности по номинальной
стоимости 4,1 млрд тенге. Это “Имсталькон” и SAMARCO Mineracao S.A. (Бразилия).

М

М

Жұмыс істеу ыңғайлы болуы үшін проблемалық
эмитенттер 4 топқа бөлінген. Бірінші топ – бұл
банкрот болып танылған компаниялар. Бұл топқа
5 компания кіреді. Олар: “Валют-Транзит Банк”,
“VITA”, “GLOTUR”, “Трансстроймост” және
“Қарағанды асбест-цемент бұйымдары зауыты” АҚ.
Бұл компаниялар бойынша берешектер сомасы
атаулы құны бойынша 151,1 млрд теңге болады.

Проблемные эмитенты для удобства работы
разделены на 4 группы. Первая группа – это
компании, которые признаны банкротами. В
эту группу входят 5 компаний - “Валют-Транзит
Банк”, “VITA”, “GLOTUR”, “Трансстроймост”
и “Карагандинский завод асбестоцементных
изделий”. Сумма задолженности по этим компаниям
по номинальной стоимости составляет 15,1 млрд

- Мәулен Амангелдіұлы, БЖЗҚ-ның
22 проблемалық эмитентке қатысты
жұмыс жүргізіп жатқанын айтып өттіңіз.
Берешектерді өндіріп алу жұмыстары нақты
қалай жүзеге асырылуда? Қор осы бағытта
қандай қиындықтарға тап болып жатыр?

- Маулен Амангельдиевич, вы сказали,
что сейчас ЕНПФ ведет работу в отношении
22 проблемного эмитента. Как именно
осуществляется эта работа по взысканию
задолженности и с какими проблемами
сталкивается Фонд?
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Қор эмитенттердің банкроттық рәсімі бойынша
кредиторлардың жиналыстары мен комитеттеріне
қатысу арқылы ілеспе қызмет көрсетеді. Бұл ретте
БЖЗҚ-ның талаптары оңалту туралы заңнамаға
сәйкес 4-ші кезекке қосылған. Бұл компанияларға
қатысты негізгі мәселе – бұл олардың берешектерді
өтеуге мүліктерінің жетіспеуі. Сонымен қатар
Қор жекелеген банкроттық басқарушылардың
қарсы әрекетіне тап болып жатыр. Өйткені олар
компанияны тезірек таратып жіберуге тырысуда.
Екінші топ – бұл өздеріне қатысты сот акті-лерін
орындау өндірісі жүргізіліп жатқан компаниялар.
Проблемалық эмитенттердің бұл тобында 13
компания бар. Олар бойынша берешектерді
БЖЗҚ пайдасына толық көлемде өндіріп
алу туралы сот шешімі шығарылған. Олар: “
Казнефтехим”, “Астана-Недвижимость”, “HOMEBROKER”, “Өрнек XXI”, “Төрт-Құдық” Кен
байыту комбинаты”, “Mineral Resources of Central
Asia”, “Техно-Life”, “РЭМИКС-Р”, “Тема и Ко”,
“РОСА”, “Альтернативные финансы”, “Құрылыс
материалдары комбинаты және құрылымдар-2”
және “Сары-Арка Сарбазы” Күзет корпорациясы”.
Атаулы құны бойынша берешектер сомасы – 8,8
млрд теңге. Бұл топтағы эмитенттерден 123,7 млн
теңге өндіріп алынды.

тенге. Фондом осуществляется сопровождение
процедуры банкротства эмитентов посредством
участия в собраниях и комитетах кредиторов. При
этом требования ЕНПФ согласно законодательству
о реабилитации и банкротстве включены в 4
очередь. Основная проблема с этими компаниями –
это недостаточная имущественная масса банкрота,
которой не хватает для погашения задолженности.
Также Фонд сталкивается с противодействием
отдельных банкротных управляющих, желающих
поскорее ликвидировать компании.
Вторая группа – это компании, по которым
ведется судебное исполнительное производство.
Это группа проблемных эмитентов представлена
13 компаниями, по которым вынесены судебные
решения о взыскании задолженности в пользу
ЕНПФ в полном объеме. Это “Казнефтехим”,
“Астана-Недвижимость”, “HOMEBROKER”, “Орнек XXI”, “Горно-обогатительный комбинат “ТортКудык”, “Mineral Resources of Central Asia”,
“Техно-Life”, “РЭМИКС-Р”, “Тема и Ко”, “РОСА”,
“Альтернативные финансы”, “Комбинат строительных материалов и конструкций-2” и “Охранная
корпорация “Сары-Арка Сарбазы”. Сумма задолженности по номинальной стоимости – 8,8 млрд
тенге. С эмитентов этой группы было взыскано
123,7 млн тенге.

Осы топтағы компанияларға қатысты БЖЗҚ
тарапынан атқару өндірісі бойынша ілеспе қызмет
көрсетілуде. Бұл жерде тағы да айта кеткен жөн,
Қор жекелеген банкроттық басқарушылардың
қарсы әрекетіне тап болып жатыр. Өйткені
олар компанияны тезірек таратып жіберуге
тырысуда. Қор бұл деректер бойынша жеке сот
орындаушыларының өңірлік палаталарына шағым
жолдады. Сонымен қатар, жекелеген эмитенттер
тарапынан (“HOMEBROKER”, “Тема Ко” және
“Төрт-Құдық” Кен байыту комбинаты”, - автордың
ескерт.), сот шешімдерін орындауға қарсы әрекет
жасап жатқандығы туралы деректер бар. Олар
компанияға басшылық етуден қағажулану немесе
заңды тұлғаны Қазақстанның басқа өңірлерінде
қайта тіркеу жолымен жауапкершіліктен құтылуға
әрекет жасауда. Мысалы, “Астана-Недвижимость”
компаниясы: ол БЖЗҚ пайдасына шығарылған
сот шешімін орындаудан бас тартуға әрекет жасап
бағуда.

В отношении компаний этой группы ЕНПФ
осуществляется сопровождение исполнительного
производства. Здесь Фонд сталкивается с противодействием со стороны отдельных судебных
исполнителей, нежелающих осуществлять исполнительное производство. По таким фактам Фонд
направил соответствующие жалобы в региональные
палаты частных судебных исполнителей. Также
существуют факты противодействия исполнению
решений суда со стороны отдельных эмитентов
(“HOMEBROKER”, “Тема Ко” и “Горно-обогатительный комбинат “Торт-Кудык” - прим. автора), пытающиеся избежать ответственности путем
самоустранения от руководства или осуществления
перерегистрации юридического лица в другие
регионы Республики Казахстан. Особого внимания
заслуживает и “Астана-Недвижимость”, которая
продолжает уклоняться от исполнения судебных
решений, вынесенных в пользу ЕНПФ.

Үшінші топ – бұл, оңалту үдерісінде болған немесе
жүрген компаниялар. Естеріңізге салайын, әдетте
оңалту рәсімі экономиканың әр түрлі саласындағы

Третья группа – это компании, которые находятся
или находились в процессе реабилитации. Напомню, что как правило, процедура реабилитации
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ірі, жүйе құрушы кәсіпорындарға қатысты
қолданылады. Солардың бірі - “Қазақстан Қағазы”
компаниясы. Оның атаулы құны бойынша берешек
сомасы - 12,5 млрд теңге. Қазір оңалту рәсімі
жүргізіліп жатыр. Оны қолдану туралы сот шешімі
2016 жылы маусымда заңды күшіне енді, ал сол
жылы қыркүйек айында сот Эмитентті оңалту
жоспарын бекітті. Эмитент қазір Оңалту жоспарын
орындап жатыр – Қорға 214,5 млн теңге төленіп
қойылды.
Осы топтағы тағы бір компания – “Имсталькон”.
Эмитенттің Қор алдындағы берешек сомасы
кредиторлардың талаптары тізілімі бойынша 3,7
млрд теңгені құрады. Компанияға қатысты оңалту
рәсімін қолдану туралы сот шешімі заңды күшіне
2016 жылы қаңтар айында енді. Ал сол жылы
қараша айында сот Эмитентті оңалту жоспарын
бекітті. Соған сәйкес берешектерді өтеуді бес жыл
барысында, 2021 жылдың соңына дейін аяқтау
жоспарланды. Эмитент 32,4 млн теңге берешегін
өтеп қойды. Алайда 2017 жылдың шілде айынан
бастап Қорға төлемдердің келуі тоқтатылды.
Өйткені компания акционерлері оңалту рәсімінің тоқтатылғаны туралы арыз түсірді. Сот
шешімімен ағымдағы жылдың 24 тамызында
оңалту рәсімі тоқталып, банкроттық туралы
азаматтық істі қарау қайта жандандырылды.
Кейін сот шешімімен банкроттық рәсімі күшін
жойды. Қазір компанияны тағы да сол бұрынғы
акционерлері басқара бастады. Оның салдары
қалай болатындығын болжау қиын. БЖЗҚ
жанындағы Қоғамдық кеңес осы компанияға
қатысты жағдайды қарау жөнінде өкілетті
органдарға өтініш жасап еді. Бас прокуратурадан,
Алматы қ. прокуратурасынан, Мемлекеттік
кіріс
комитетінен,
экономикалық
тергеу
қызметтерінен “Имсталькон” АҚ және басқа
да компаниялардың қызметі бойынша тексеру
шарасы басталғаны туралы жауаптар келіп түсті.
Төртінші топта SAMARCO MINERACAO SA
және “АПК Инвест” компаниялары орналасқан.
Бразилиялық компанияға қатысты қазір берешектерді сотқа дейін реттеу шарасы жүргізіліп
жатыр. Аталмыш компанияның атаулы құны
бойынша берешегінің сомасы – 600 млн теңге. Бұл
берешек Бразилияда 2015 жылдың қарашасында
орын алған форс-мажорлық жағдайлардың
салдарынан пайда болды: металлургиялық өнеркәсіптердің қалдықтары бар суды ұстап тұрған
бөгет қираған болатын. Соның салдарынан

применяется в отношении крупных, системообразующих предприятий из разных секторов
экономики. Это “Казахстан Кагазы”, в отношении
которого проводится реабилитационная процедура
с суммой задолженности по номинальной стоимости
12,5 млрд тенге. Решение суда о применении
процедуры реабилитации вступило в законную
силу в июне 2016 года и уже в сентябре судом
утвержден План реабилитации эмитента. Эмитент
исполняет План реабилитации – Фонду выплачено
214,5 млн тенге.
Еще одна компания из этой группы – “Имсталькон”.
Сумма задолженности эмитента перед Фондом
по реестру требований кредиторов составила 3,7
млрд тенге. В отношении компании решение суда
о применении процедуры реабилитации вступило в законную силу в январе 2016 года, а в ноябре
того же года определением суда утвержден План
реабилитации Эмитента, согласно которому погашение задолженности планировалось завершить в
течение пяти лет, до конца 2021 года. И эмитент уже
погасил задолженность в 32,4 млн тенге. Однако
с июля 2017 года поступление платежей в Фонд
прекратилось, поскольку акционерами компании
было подано заявление в суд о прекращении процедуры реабилитации. По решению суда 24 августа
текущего года реабилитация прекращена, и возобновлено рассмотрение гражданского дела о
банкротстве. Затем было решение суда об отмене
процедуры банкротства. И сейчас компанией снова
стали управлять старые акционеры и каковы будут
последствия этого, сложно предположить. Общественный Совет при ЕНПФ обратился в уполномоченные органы с просьбой рассмотреть ситуацию
с этой компанией. Уже получены ответы из Генеральной прокуратуры, прокуратуры г. Алматы,
Комитета государственных доходов, службы экономических расследований, о том, что по деятельности
АО “Имсталькон” и других компаний начаты
проверки.
Четвертая группа представлена бразильской компанией –SAMARCO MINERACAO SA, по которой
ведется досудебное урегулирование задолженности, и компанией “АПК Инвест”, которая недавно
пополнила список должников ЕНПФ. Сумма
задолженности SAMARCO MINERACAO SA по номинальной стоимости – 600 млн тенге. Задолженность явилась следствием форс-мажорных событий, произошедших в Бразилии в ноябре 2015 года:
произошло обрушение плотины, которая сдержи-
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экологиялық залал келтірілді және эмитенттің кен
байыту комбинатының жабдықтары зақымдалды.
Бразилияның билігі тарапынан SAMARCO-ға
5,2 млрд АҚШ доллары көлемінде қуынымталап ұсынылып, компания қызметі уақытша
тоқтатылды.
Осылайша
купондық
сыйақы
төлеу бойынша дефолтқа жол берілді. Қазір
Қор берешекті реттеу үшін эмитентпен және
кастодиан банкпен келіссөз жүргізіп жатыр. Қазір
компания акционерлері эмитенттің қызметін
қайта жандандыру мақсатында берешектерді өтеу
мәселесін шешу бойынша тиісті шаралар өткізуді
жоспарлауда.
Ал БЖЗҚ-ға шамамен 5 млрд теңге қарыз болған
“АПК Инвест” компаниясына қатысты шұғыл
түрде сотқа талап арыз жолданды.
Осылайша, эмитенттердің 4 тобы бойынша белсенді
түрде жұмыстар жүргізіліп жатыр. БЖЗҚ алдында
өтелген берешектердің сомасы - 1,7 млрд теңгені
құрады.

Е

- Егжей-тегжейлі жауап бергеніңізге
алғыс білдіреміз. Енді қазақстандықтардың
көпшілігін мазалайтын соңғы сұрақ,
берешектерді толығымен қайтаруға
мүмкіндік бар ма?
Қор берешектерді өндіріп алу үшін қыруар
жұмыстар атқарып үлгерді. Бірақ, соған қарамастан
оларды толығымен қайтару ықтималдығы жоғары
емес. Азаматтық талап қоюда берешектерді
өндіріп алу әдістері таусылды деуге болады.
Осыған байланысты, Қор ұзақ уақыт бойы сот
шешімін орындамаған және берешектерді өтемеген
тұлғаларға қатысты қылмыстық іс қозғау жөнінде
бастама көтерді. БЖЗҚ жанындағы Қоғамдық
кеңес мүшелерінің ұсынысымен 16 эмитент
бойынша құқық қорғау органдарына арыз берілді.
Мақсат – эмитенттердің және компанияны төлем
қабілетсіздігіне жеткізгендігі үшін лауазымды
тұлғалардың қызметін тексеру.
Біз Бас прокуратураға және ҚР Қаржы министрлігі
Мемлекеттік кірістер комитетінің Экономкалық
тергеу қызметіне алғысымызды білдіреміз. Берілген
16 арыздың 8-і бойынша процессуалдық, яғни іс
жүргізу әрекеті қабылданды. Мысалы, “АстанаНедвижимость” бойынша қылмыстық іс қозғалды,

вала воду с отходами металлургической промышленности. В результате этого ЧП причинен экологический ущерб и повреждено оборудование горнообогатительного комбината эмитента. Со стороны
бразильских властей SAMARCO предъявлен иск
в 5,2 млрд долларов США и приостановлена деятельность компании. В результате был допущен
дефолт по выплате купонного вознаграждения.
Сейчас Фондом ведутся переговоры с банкомкастодианом и эмитентом, чтобы урегулировать
задолженность перед ЕНПФ. По последней информации акционерами компании планируется проведение мероприятий по урегулированию вопроса
возмещения задолженности с целью возобновления
операционной деятельности эмитента.
В отношении компании “АПК Инвест”, задолжавшей ЕНПФ порядка 5 млрд тенге, оперативно
направлено исковое заявление в суд.
Таким образом, по 4 группам эмитентов проводится
работа. Сумма погашенной задолженности перед
ЕНПФ составила 1,7 млрд тенге.

Б

- Благодарим за подробный ответ.
И последний вопрос, который, наверное,
интересует большинство казахстанцев,
каковы шансы на полный возврат
задолженности?
Несмотря на то, что Фондом уже проделана большая
работа по взысканию задолженности, вероятность
полного
возврата
задолженности
невысока.
В этой связи, поскольку методы взыскания
задолженности в гражданском исках практически
уже исчерпаны, Фонд решил инициировать
уголовные дела в отношении тех лиц, которые
длительное время не исполняют решения суда и не
погашают задолженность. По рекомендации членов
Общественного совета при ЕНПФ поданы заявления
в правоохранительные органы по 16 эмитентам с
целью осуществления проверки их деятельности,
а также должностных лиц на предмет доведения
компаний до неплатежеспособности.
Мы признательны Генеральной прокуратуре и
Службе экономических расследований Комитета
государственных доходов Министерства финансов
за оказанную поддержку. По 8 заявлениям из 16
поданных уже приняты процессуальные действия.
Например, по “Астана-Недвижимость” заведено

“HOMEBROKER”, “Төрт Құдық” Кен байыту
комбинаты”, “Техно-Life”, “РЭМИКС-Р”, “Тема и
Ко”, “Альтернативные финансы” және “Сары-Арқа
Сарбазы” Күзет корпорациясы” бойынша салықтық
тексеру жүргізілетін болды.

уголовное дело, по “HOMEBROKER”, “Горнообогатительный комбинат “Торт-Кудык”, “ТехноLife”, “РЭМИКС-Р”, “Тема и Ко”, “Альтернативные
финансы” и “Охранная корпорация “Сары-Арка
Сарбазы” инициированы налоговые проверки.

Қор өзінің құқық қорғау органдарына берген арыздарында компания басшыларына қатысты қылмыстық жаза қолданылатын әрекет нышандары бойынша тексеру жүргізуді өтінді. Ол нышандар: капиталды шетелге шығару, шығарылған облигациялар
бойынша тартылған қаражатты мақсатсыз жұмсау,
сеніп тапсырылған бөгденің мүлігін ысырап ету, сот
шешімін ұзақ уақыт орындамау және алаяқтық.
Оның үстіне компания басшылары көп жағдайда
эмитенттердің меншік иелері болып келеді. Кредиторларға залал келтіргендері үшін “VITA2 және
“Казнефтехим” компанияларының басшылары
қылмыстық жауапқа тартылды.

В поданных заявлениях Фонд обратился к
правоохранительным органам провести проверку
в отношении руководителей, зачастую являвшихся
еще и собственниками эмитентов, на предмет
наличия признаков уголовно-наказуемых деяний:
вывод
капитала,
нецелевое
использование
привлеченных средств по выпущенным облигациям,
растрата вверенного чужого имущества, длительное
неисполнение решений суда и мошенничество.
Напомню, что за причинение убытков кредиторам
уже
понесли
уголовную
ответственность
руководители компаний “VITA” и “Казнефтехим”.

“

“

Қор тиісті тұлғаларға Қазақстанда болсын, оның аумағынан тыс
жерлерде болсын, сот шешімдерінің шығарылуына күш салады.

“

Фонд будет добиваться вынесения судебных решений в отношении причастных
лиц как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

“

Қор тиісті тұлғаларға Қазақстанда болсын, оның
аумағынан тыс жерлерде болсын, сот шешімдерінің
шығарылуына күш салады. Мысалы, қазір Лондонның жоғарғы сотында “Қазақстан Қағазы” эмитентінің қатысуымен сот үдерісі жүргізіліп жатыр.
Қор тарапынан аталмыш эмитенттің акционерлері
мен бұрынғы басшыларына қатысты талап арыз
берілген еді. Сот талқылауы сәтті аяқталған жағдайда “Қазақстан Қағазы” БЖЗҚ алдындағы
берешегінің басым бөлігін өтеуі мүмкін.

Фонд будет добиваться вынесения судебных решений в отношении причастных лиц как на территории
Республики Казахстан, так и за ее пределами.
Так, в высоком суде Лондона проходит судебный
процесс с участием эмитента “Казахстан Кагазы”,
поданный в отношении прежних руководителей
и акционеров эмитента. В случае успеха этого
судебного разбирательства Фонд ожидает погашения значительной части задолженности “Казахстан
Кагазы” перед ЕНПФ.

Осылайша, қорытындылай келе айтар болсақ, біз
зейнетақы активтеріне залал келтіруге қатысы
бар барлық тұлғалардың жауапқа тартылғанын
қалаймыз. Проблемалық активтер бойынша ешкім
ұмыт қалған жоқ. Барлығымен тиісті жұмыстар
жүргізіліп жатыр.

Таким образом, резюмируя сказанное, мы намерены
добиться привлечения к ответственности всех лиц,
причастных к причинению ущерба пенсионным
активам. Никто из проблемных эмитентов не забыт.
Со всеми проводится соответствующая работа.

Бұл ретте проблемалық эмитенттердің берешектерін
өтеу нәтижелеріне қарамастан салымшылардың
ешқайсысы зардап шекпейді. Мемлекет БЖЗҚ
салымшыларына зейнеткерлік жасқа толған шақта инфляция деңгейін ескере отырып, олардың
зейнетақы жарналарының нақты енгізілген
мөлшерінде сақталуына кепілдік береді.

При этом отметим, что вне зависимости от результатов
погашения задолженности проблемных эмитентов,
никто из вкладчиков не пострадает. Государство
гарантирует вкладчикам ЕНПФ сохранность
пенсионных взносов в размере фактически
внесенных пенсионных взносов с учетом уровня
инфляции на момент достижения вкладчиками
пенсионного возраста.
Беседовал Елнур Шалкибаев
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Құрама
Сборный

портфель

*

2017 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша қазақстандықтардың Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорында шоғырланған зейнетақы жинақтарының
сомасы 7,43 трлн теңгені құрады. Әрине бұл ақша
салымшылардың шотында бекерге жатқан жоқ.
Олар әдеттегідей әр түрлі қаржы құралдарына
инвестицияланады.

На 1 сентября 2017 года накопления граждан,
аккумулированные в Едином накопительном
пенсионном фонде, составили 7,43 трлн тенге.
Но эти деньги не лежат мертвым грузом на счетах
вкладчиков, они, как и полагается, работают —
инвестируются в различные финансовые инструменты.

Естеріңізге сала кетелік, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды (немесе зейнетақы жинақтарын инвестициялауды) инвестициялық стратегия
негізінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. Бұл стратегияны Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Ұлттық
Қорды басқару жөніндегі кеңес мақұлдайды. Бұл
жерде Ұлттық Банк инвестор қызметін атқарады.

Напомним, что инвестиционное управление
пенсионными активами (или инвестирование пенсионных накоплений) осуществляет Национальный банк Республики Казахстан на основании
инвестиционной стратегии, одобренной советом
по управлению Национальным фондом РК при
президенте Республики Казахстан. Проще говоря,
Нацбанк выступает в роли инвестора.

Өзінің инвестициялық стратегиясында Ұлттық Банк
әртараптандырылған инвестициялық портфель тұжырымдамасын ұстанады. Яғни, ұзақ мерзімді
келешекте табыстылықтың теңдестірілген деңгейін
қамтамасыз ету мақсатында портфель теңге және
басқа да шетелдік валютада номинирленген әр түрлі
қаржы құралдарынан тұрады. Айта кету керек,
нарықта қаржы құралдары аса көп те емес. Өйткені, тіпті сенімді эмитенттердің өзі әр түрлі экономикалық ахуалдарға байланысты өз міндеттемелері
бойынша жауап бере алмай қалып жатады.

В своей инвестиционной стратегии Нацбанк
придерживается концепции диверсифицированного инвестиционного портфеля, который в целях
обеспечения сбалансированного уровня доходности
в долгосрочной перспективе состоит из различных
финансовых инструментов, номинированных как в
тенге, так и в иностранной валюте. Надо отметить,
что финансовых инструментов на рынке не так
много, поскольку даже надежные эмитенты не
всегда отвечают по своим обязательствам в силу тех
или иных экономических обстоятельств.

Қазіргі таңда зейнетақы жинақтары мемлекеттік
құнды қағаздарға, квазимемлекеттік компаниялар
мен басқа да отандық эмитенттердің облигациялары
мен акцияларына, сенімді шетелдік эмитенттердің
қаржы құралдарына инвестицияланады және
екінші деңгейдегі отандық және шетелдік
банктердің депозиттеріне салынады.

На сегодняшний день пенсионные активы
инвестированы в государственные ценные бумаги,
бумаги компаний квазигосударственного сектора,
корпоративные облигации и акции эмитентов РК,
размещаются во вклады банков второго уровня
и иностранных банков, а также в инструменты
надежных зарубежных эмитентов.

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы жайында БЖЗҚ ресми сайтының
“Қор туралы” – “Инвестициялық қызмет” бөлімінен
көруге болады.

Подробная структура инвестиционного портфеля
пенсионных активов размещена на официальном
сайте ЕНПФ в одноименной вкладке в разделе “О
Фонде” - “Инвестиционная деятельность”.

Одан басқа, Қор Қоғамдық Кеңес мүшелерінің
ұсынысымен сайттың осы бөлімінде инвестициялық

Кроме того, Фонд по предложению членов Общественного Совета разработал и расширенную форму

Инвестициялық портфельдің құрылымы | Структура инвестиционного портфеля
ҚР МБҚ /ГЦБ РК
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ /ГЦБ иностранных государств
Облигации МФО /Облигации МФО
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары/
Корпоративные облигации эмитентов РК
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары/
Облигации квазигосударственных организаций РК
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары/
Облигации банков второго уровня
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары /
Корпоративные облигации иностранных эмитентов
PPN (құрылымдық ноталар)/PPN (структурные ноты)
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары/
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары/
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
Депозиттер/Депозиты
Шетелдік банктердегі депозиттер/Депозиты в иностранных банках
РЕПО/РЕПО
Ақша және басқа активтер/Денежные средства и прочие активы

портфель жайында ақпарат берудің кеңейтілген
формасын әзірледі. Ол қаржы құралдары
бойынша мынадай көрсеткіштерден тұрады: құнды
қағаздардың түрі, эмитенттердің атауы, есепке
алыну және өтелу күні, сатып алу және ағымдағы
құны. Қосымша ретінде қор биржасының тізімі
бойынша ҚР корпоративтік эмитенттері, шет
мемлекеттер, халықаралық қаржы ұйымдары
және ҚР корпоративтік бейрезидент эмитенттері
құнды қағаздарының рейтингтері мен категориясы
берілген.

подачи информации об инвестиционном портфеле
в этом же разделе на сайте Фонда. Она представлена
в виде следующей детализации по финансовым
инструментам: вид ценной бумаги, наименование
эмитента, дата постановки на учет, дата погашения,
покупная и текущая стоимость. Дополнительно
представлены рейтинги и категории списка фондовой
биржи ценных бумаг корпоративных эмитентов РК,
рейтинги ценных бумаг иностранных государств,
международных финансовых организаций и корпоративных эмитентов-нерезидентов РК.

2017 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша жыл
басынан бері салымшылардың жеке зейнетақы
шоттарына есептелген таза инвестициялық табыс
сомасы 398,57 млрд теңге болды.

По состоянию на 1 сентября с начала 2017 года
начисленный на индивидуальные пенсионные
счета вкладчиков Фонда чистый инвестиционный
доход составил 398,57 млрд тенге.

Бұл ретте инвестициялық табыстың сомасы сатып
алынатын қаржы құралдарының нарықтық
бағасы мен шетелдік валюта бағамдарының
құбылмалылығына қарай кей жағдайда жоғарылап,
кей жағдайда төмендеуі мүмкін. Бірақ, қандай
жағдай болмасын зейнетақы төлемдерін алу
құқығы туындаған кезде зейнетақы жарналарының
инфляция деңгейін ескере отырып, нақты енгізілген
мөлшерінде сақталуына мемлекет тарапынан
кепілдік берілген.

При этом напомним, что величина инвестиционного
дохода может изменяться как в сторону увеличения,
так и в сторону уменьшения в зависимости от
рыночной стоимости приобретаемых финансовых инструментов и от волатильности курсов
иностранных валют. Но при любом инвестиционном сценарии пенсионной системой нашей страны
предусмотрена государственная гарантия сохранности пенсионных взносов с учетом уровня инфляции
на момент получения права на пенсионные выплаты.

Құрама портфель – (мектеп термині) бағасыз оқыту жағдайында оқудағы жетістіктерді есепке алудың бір формасы.

*

*

Сборный портфель – (школьный термин) одна из форм учета
учебных достижений в условиях без отметочного обучения.

Елнур Шалкибаев
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Қор анатомиясы:

Үшінші көз
Анатомия фонда:

Третий глаз

Стратегиялық жоспарлауда ұйымды басқару өнері
мен ішкі түйсікті үйлестіре білу керек. Түйсікті
кейде алтыншы сезім немесе “үшінші көз” деп те
атайды. Ал Басқарманың жұмысын сипаттауда
оны осы түйсікпен салыстырып қарауға болады.
Аталмыш бөлімшенің қызметкерлері, мақсатміндеттері, келешегі, сондай-ақ атқаратын жұмыстарының ерекшелігі туралы Стратегиялық сараптау
және даму басқармасының бастығы Кәмила
Фазылова әңгімеледі.

НӘЗІК КӨЗҚАРАС / НЕ МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД
Қоғамда кейбір мамандықтарға қатысты “мынау
ерлерге, ал мынау әйелдерге тән қызмет” деген
пікір қалыптасқан. Әдетте стратегиямен ерлер
айналысады. Мысалы, әлемдегі белгілі стратегтер
– қолбасшылар, жаулап алушылар - еркектер.
Қазір де көп компанияда стратегияға ер азаматтар
жауап береді. Бірақ “PRO ЕНПФ” журналының
редакциясы белгілі бір мамандықты тек ерлердің
жұмысы деп санамайды. Фазылова ханымның
басқармасы бұған дәлел бола алады. Бұл
бөлімшеде тек нәзік жандылар жұмыс істейді.
Біздің кейіпкеріміздің айтуынша бұл кездейсоқ
болған жағдай.
Жұртшылық арасында қалыптасқан “келешек
жайында еркектер жақсы ойлайды, ал әйелдер
тактика жағынан мықты” (нәтижеге қол жеткізу
үшін не істеу керектігі туралы тез шешім
қабылдайды) деген таптаурын пікірге қарамастан
Стратегиялық сараптау және даму басқармасы
стратегиялық жоспарлауды ойдағыдай жүзеге
асырып келеді. Бөлімше бастығының айтуынша,
стратегиялық жоспарларды ұзақ мерзімді
кезең аралығында өздерінің тұтастығын сақтай
алатындай және қажет жағдайларда оларды
жетілдіруге және қайта бағдарлауға мүмкіндік
беретіндей икемді етіп жасау керек. “Ал әйелдер
жеткілікті дәрежеде икемді. Ал бұл, сыртқы
жағдайлардың құбылыстарына тез бейімделуге
мүмкіндік береді”, - дейді Кәмила Фазылова.

Құрметті оқырмандар, журнал редакциясы
Қор бойынша экскурсиясын жалғастырады.
Бұл шығарылымда әңгіме көкжиектің арғы жағына
көз тігетін, қазіргі шақты сараптап, болашақты
жоспарлайтын, тактикалық, стратегиялық
тұрғыда ойлайтын – Стратегиялық сараптау
және даму басқармасы туралы болмақ.
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Дорогие читатели, редакция журнала продолжает
нашу экскурсию по Фонду. В этом выпуске речь
пойдет о тех, кто смотрит дальше за горизонт,
анализируют настоящее и планируют будущее,
мыслят тактикой и главное стратегией —
об Управлении стратегического анализа и развития
(УСАР).

В стратегическом планировании важно сочетать
искусство управления организацией и интуицию.
Интуиция, которую иногда называют шестым
чувством или “третьим глазом” — яркое и вместе
с тем точное сравнение для описания работы
Управления. Об особенностях работы стратегов,
о сотрудниках, целях, задачах и перспективах
подразделения расскажет начальник Управления
стратегического анализа и развития Камиля
Фазылова.

Некоторые профессии считаются мужскими, а некоторые женскими. Так сложилось, что стратегией
всегда занимался сильный пол. Например, известные в мировой истории стратеги – полководцы и
завоеватели – мужчины, и в большинстве современных компаний за стратегию отвечают именно они.
Но назвать профессию чисто мужской редакция
“PRO ЕНПФ” не может – Управление госпожи
Фазыловой тому подтверждение – в подразделении
трудятся только представительницы прекрасного
пола, но, по признанию нашей собеседницы, так
вышло непреднамеренно.
И не смотря на бытующий в обществе стереотип о
том, что на перспективу лучше думают и планируют
мужчины, а женщины сильны в тактике (быстрей
решают, что сделать здесь и сейчас, чтобы добиться результата), УСАР справляется со стратегическим планированием превосходно. Секрет, по признанию руководителя подразделения, кроется в том,
что “стратегические планы должны быть разработаны так, чтобы быть целостными в течение длительного периода и одновременно быть достаточно гибкими, позволяющими при необходимости осуществить их совершенствование и переориентацию”, а
женщины как раз достаточно гибки, чтобы быстро
адаптироваться к изменениям внешних обстоятельств. “Кроме того, шестое чувство у женщин
развито сильнее, они способны почувствовать грядущие перемены и заранее подготовиться к ним”, уточняет Камиля Фазылова.

ҮЗДІКСІЗ КӨЗҚАРАС / НЕПРЕРЫВНЫЙ ВЗГЛЯД
Ал енді, бір сәт өткен шаққа оралып, Қордың
стратегиялық жоспарлау бойынша бөлімінің
құрылу тарихына көз тігелік. Бұл бөлім ГНПФ-

Давайте на время вернемся в прошлое и взглянем на
историю создания подразделения по стратегическому
планированию Фонда. Оно существовало еще
PRO ЕНПФ
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тің кезінде де болған, бірақ ол кезде Әдістеме және
даму бөлімі деп аталды. Онда үш адам істейтін
және негізінен есептілікпен айналысатын. Алайда
міндеттер аясы біртіндеп кеңіп, бөлім даму
мүмкіндіктеріне де көп көңіл бөле бастады. Бұл
ретте үлгілеу және есептеулер актуарлық талдау
бөлімімен бірлесіп жүргізілді (“PRO ЕНПФ” 3
шығарылым. 35-ші бетінен қар.). Бөлімді сол кезде
де Фазылова ханым басқаратын.

при ГНПФ, правда, тогда оно называлось Отдел
методологии и развития, который состоял из
трех человек, занятых в основном отчетностью.
Но постепенно спектр задач расширился и отдел
стал больше фокусироваться на возможностях
для развития. При этом расчеты и моделирование
проводилось совместно с отделом актуарного
анализа. (см. 3 выпуск ”PRO ЕНПФ” на стр. 35)

орналасқан, әлеуметтік сала мәселелерімен айналысады, олардың ішінде әлеуметтік қорғау, жұмыспен
қамту, сондай-ақ зейнетақы туралы сұрақтар бар.
Қауымдастықтар материалдар жинайды, әр елдің
зейнетақы жүйесіне талдау жүргізеді, экономикалық ахуалдарға баға беріп, оңтайлы шешімдер
әзірлейді. Зейнетақы жүйесі жемісті болуы үшін осы
шешімдерді басшылыққа алуымыз керек.

Швейцарии, занимается вопросами социальной
сферы, включая вопросы соцзащиты и занятости,
а также пенсионными вопросами. Ассоциации
собирают материалы и проводят анализ ситуации
по пенсионным системам разных стран, смотрят
на экономическую ситуацию и вырабатывают
оптимальные решения, к которым нужно стремиться,
чтобы пенсионная система была успешной.

Бөлім халықаралық тәжірибелерді зерттеп, зерделеп, БЖЗҚ ғана емес бүкіл жинақтаушы зейнетақы
жүйесінің қай бағытта дамитындығына талдау
жасады. “Содан бері біздің бөлім біртіндеп кеңейе
бастады, - дейді Кәмила Нұрланқызы, - қазір
бізде сегіз қызметкер жұмыс істейді. 2015 жылдан
бастап Стратегиялық даму басқармасы, ал 2017
жылдан бастап Стратегиялық сараптау және даму
басқармасы болып аталамыз”.

Сотрудники отдела, который, к слову, тогда
также возглавляла госпожа Фазылова, изучали и
международный опыт, смотрели, куда дальше может
двигаться не только ГНПФ, но и вся накопительная
пенсионная система. “С тех пор наше подразделение
стало расти, - рассказывает Камиля Нурлановна, - и
на сегодня увеличилось до восьми сотрудников. С
2015 года мы стали Управлением стратегического
развития, а с 2017 называемся Управлением
стратегического анализа и развития”.

“Қор қызметкерлерінің алған қызықты халықаралық тәжірибесі мүмкіндігінше БЖЗҚ-ға да енгізіліп
жатыр. Мұндай тәжірибелер екі жақты ынтымақтастық аясында да зерттеледі. Мысалы, жақын
болашақта шартты-жинақтаушы құрамдауышты
енгізу жоспарланып отыр. Бұл үшін Швецияның
зейнетақы моделі негізге алынды”, - деді Стратегиялық сараптау және даму басқармасының бастығы.

“Получаемый сотрудниками Фонда интересный
зарубежный опыт по возможности внедряется
и в ЕНПФ. Изучается этот опыт и в рамках
двустороннего сотрудничества. Так, например, в
скором будущем планируется внедрять условно-накопительный компонент, основу для которого
позаимствовали у Швеции”, - делится начальник
Управления стратегического анализа и развития.

Бүгінде Басқарма екі блокқа бөлінген: бірі зерттеу
жұмыстарымен айналысады, ақпарат жинап,
стратегияны анықтайды, ал екінші блок стратегиялық жоспардың қалай орындалып жатқандығын
қадағалайды, ауытқушылықтарды анықтап, түзетулер енгізудің қажеті бар-жоғын талдайды.

Сегодня Управление делится по функционалу на два
блока: один исследовательский, который собирает
информацию, прорабатывает стратегию, и второй
отслеживает, как исполняются стратегические
планы, анализирует, есть ли отклонения и надо ли
вносить коррективы.

ШЕТЕЛГЕ КӨЗҚАРАС / ВЗГЛЯД ЗА ГРАНИЦУ
Басқарма қызметкерлері көп оқиды (ресми
ақпараттарды және түпнегізге сүйену үшін
көбіне ағылшын тілінде оқиды), халықаралық
тәжірибелерді зерттейді. Мақсат – басқа елдерде
зейнетақы жүйесінің қалай дамып жатқандығынан
хабардар болу. “Латын Америкасы елдерінің
тәжірибелерін зерттеу бізге қызықты. Өйткені
біздің зейнетақы жүйеміз осы Чили моделіне
негізделіп жасалған. Мен Бразилия, Аргентина,
Мексика елдерінің азаматтарымен талай рет
сөйлестім. Меніңше олар менталды жағынан бізге
өте жақын”, - деді К. Фазылова.

Сотрудники Управления много читают (чаще
на английском языке, стараясь обращаться к
первоисточнику и официальной информации),
изучают международный опыт, чтобы постоянно
быть в курсе, как развиваются пенсионные системы
в других странах. “Интересно смотреть на опыт стран
Латинской Америки, поскольку наша пенсионная
система базируется на основе чилийской модели.
Сама лично общалась с гражданами стран Бразилии,
Аргентины, Мексики, - говорит Камиля Фазылова,
– и кажется, что сами люди этих стран близки нам
ментально”.

Айтпақшы, БЖЗҚ – екі ірі халықаралық қауымдастықтың мүшесі. Біріншісі – Зейнетақы Қорлары Басқарушыларының Федерациясы (FIAP),
Чилиде орналасқан, жинақтаушы зейнетақы
жүйесі мәселелерімен айналысады. Екіншісі –
ең ірі қауымдастық – Әлеуметтік Ұйымдардың
Халықаралық Қауымдастығы (ISSA), Швейцарияда

К слову, ЕНПФ – член двух крупных
международных ассоциаций. Первая – Федерация
Управляющих Пенсионными фондами (FIAP),
базируется в Чили, занимается вопросами
накопительных пенсионных систем. Вторая – самая
крупная ассоциация – Международная Ассоциация
Социальных Организаций (ISSA) базируется в
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СТРАТЕГИЯЛЫҚ КӨЗҚАРАС / СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
Басқарманың негізгі құжаты әрине корпоративтік
стратегия. Бес жылға шақталған (2015-2019 жылдар) алғашқы стратегия зейнетақы активтері БЖЗҚға біріктіріле салысымен, 2014 жылы жазылды.
Бірақ, экономикалық жағдайдың, сондай-ақ
Қазақстан заңнамасының өзгеруіне байланысты
стратегияға өзгерістер енгізу қажеттілігі туындады.
“Сондай-ақ Қордың стратегиясын 2017-2021
жылдарға арналған ағымдағы “Даму жоспарымен”
үйлестіру қажет болды. Бұл стратегиялық идеялар
мен міндеттердің орындалуын қамтамасыз ететін
қаржылық жоспар”, - деді Фазылова.

Основным документом Управления, безусловно,
является корпоративная стратегия. Первая стратегия,
рассчитанная на пять лет (2015-2019 годы) написана
сразу после завершения объединения пенсионных
активов в ЕНПФ, в 2014 году. Но из-за смены
экономической ситуации, а также законодательства
РК, возникла необходимость изменения стратегии.
“Также возникла необходимость синхронизировать
стратегию Фонда с действующим “Планом развития”, рассчитанным с 2017 по 2021 годы. Это финансовый план, обеспечивающий исполнение стратегических целей и задач”, - уточняет Фазылова.

Корпоративтік стратегияны өзекті ету барысында
Басқарма қызметкерлері Қордың борышы туралы тұжырымды ойларды қайта қарап, мақсаты
мен міндеттерін нақтылады. Жаңа стратегияда
үш басты бағытты атауға болады. Бірінші,
қазақстандықтардың бойында зейнетақы жинақтарын жоспарлау мәдениетін қалыптастыру. Адамдар зейнетақы жарналарын БЖЗҚ-ға уақтылы
аударудың маңыздылығын түсінулері керек. Екінші, салымшылар мен алушыларға сапалы қызмет
көрсету: Қор олар үшін тұрғылықты мекенжайға,
денсаулық салдарына және басқа да жағдайларға
қарамастан БЖЗҚ қызметтеріне қол жеткізудің
тең мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге ұмтылады.
Үшінші, БЖЗҚ қызметін дамыту, жетілдіру. Басқарма алдында тұрған басымды міндеттердің бірі

В ходе актуализации корпоративной стратегии
сотрудники Управления пересмотрели формулировку миссии и видения, уточнили цели и задачи.
В новой стратегии можно выделить три главных
направления. Во-первых, формирование у казахстанцев культуры планирования пенсионных накоплений, чтобы люди осознавали важность своевременного отчисления пенсионных взносов в
ЕНПФ. Во-вторых, качественное оказание услуг
вкладчикам и получателям: Фонд стремится обеспечить равные возможности доступа к пенсионным
услугам ЕНПФ, независимо от места проживания,
состояния здоровья и других обстоятельств.
В-третьих, развитие, совершенствование деятельности ЕНПФ. Одной из главных приоритетных
задач, стоящих перед Управлением, является
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– зейнетақы жүйесінің үшінші құрамдауышы –
ерікті зейнетақы жарналарын дамыту. Бұл құрамдауыштың іске қосылғанына көп болды. Бірақ,
ерікті жинақтардың үлесі бәрібір аз, бар-жоғы
2,00 пайызды құрайды. “Сондықтан бұл біз үшін
маңызды мәселе. Адамдарға тиімді өнім қажет.
Оларды ерікті зейнетақы жарналарын салуға қызықтыруымыз, ынталандыруымыз керек. Ерікті
зейнетақы жарналарын төлеу рәсімін оңайлату,
қол жетімді ету жағын ойластырып, жүзеге асыру
қажет. Сонда бұл жарналар танымал бола түседі”, дейді Фазылова ханым.
Басқарма қызметкерлері зерттеген халықаралық
тәжірибелерге сүйенер болсақ, басқа елдерде ерікті
зейнетақы жүйесін дамытуға жұмыс берушілердің
өздері ынталы. Егер жұмыскер өз атына ерікті зейнетақы жарналарын аударатын болса, жұмыс беруші
де осы мөлшерде оның шотына жарна аударады.
Бірақ, бұл үшін жұмыскер бір немесе екі жыл жұмыс орнын ауыстырмайды. Бұл жұмыс берушілер
үшін тиімді. Өйткені ол маманынан айрылмайды,
маман болса бәсекелес компанияға кетпейді. Ал
жұмыскер үшін бұл, - зейнеткерлікке шығу жолында қосымша бонус. Фазылованың командасы
барлық мүмкіндіктерді қарастырады, соның ішінде
осы жарналарды аударушылардың пайдасына мемлекеттің де қосымша ақша аудару мүмкіндігі де бар.

развитие третьего компонента пенсионной системы – добровольных пенсионных взносов. Этот
компонент в стране существует уже давно, но доля
добровольных накоплений мала, всего две сотых
процента. “Поэтому здесь обширное поле для
деятельности. Людям нужен выгодный продукт,
их надо заинтересовать, мотивировать делать
добровольные взносы. Необходимо продумать и
сделать саму процедуру по уплате добровольных
взносов проще, доступней, тогда они станут более
популярными”, – полагает госпожа Фазылова.
Международный опыт, который изучают сотрудники Управления, показывает, что чаще всего в
других странах добровольную систему помогают
развивать сами работодатели. Там, если работник
делает себе взнос, то работодатель делает в таком
же размере встречный взнос на его счет, при
условии, что работник не сменит место работы
в течение года или двух. Для работодателя это
выгодно, потому что он не потеряет специалиста,
специалист не уйдет к конкуренту, а для работника
– это дополнительной бонус при выходе на пенсию.
Команда Фазыловой рассматривает все варианты,
в том числе и такие, когда государство тоже
может дополнительно отчислять деньги в пользу
тех вкладчиков, которые делают добровольные
пенсионные взносы.

АЛЫСҚА КӨЗҚАРАС / ВЗГЛЯД В СТОРОНУ
Сонымен қатар Басқармада басқа да қызықты
жобалар бар. Мысалы, бүгінгі әңгіме иесінің
айтуынша, Тұрғын үй құрылыс жинақ банкімен
серіктесе отырып, әр түрлі бағдарламаларды білім
беру жинақтау жүйесі бойынша мемлекеттік
бағдарламалармен қалай үйлестіруге болатындығы
туралы идея. Тек, Кәмила Фазыловның айтуынша,
бұл үшін бірқатар мәселелерді шешу қажет. Дәлірек,
Қазақстанда ерікті зейнетақы жарналарын оңай
және тез аудару үшін әлі де инфрақұрылымдар
жеткілікті реттелмеген.

Также у Управления есть другие интересные
проекты. Например, по признанию нашей
собеседницы,
есть
интересные
идеи,
как
сочетать различные программы в партнерстве
с Жилстройсбербанком, с государственными
программами по накоплению на обучение.
Единственно, по словам Камили Фазыловой,
нужно будет решить некоторые вопросы, которые
заключаются в том, что в Казахстане еще не
налажена инфраструктура, чтобы можно было
легко и просто отчислять добровольные взносы.

“Мысалы, Мексикада қызықты жүйе қалыптасқан,
- деді Стратегиялық сараптау және даму басқармасының бастығы, - оларда мысалы супермаркеттің
кассасында сатып алушының өтініші бойынша
кассир ақшаның қайтарымын оның зейнетақы
шотына аудара алады. Бұл өте ыңғайлы әдіс. Біз-

“Вот, к примеру, интересная система в Мексике, делится начальник Управления стратегического
анализа и развития. - У них можно на кассе
в супермаркете попросить кассира, чтобы
сдачу закинул на пенсионный счет. И все. Это
действительно просто. У нас огромное количество

дің елде терминалдар өте көп. Солар арқылы да
зейнетақы шотына ақша аударуға болады. Тіпті,
ұялы телефон арқылы операторға теңгерімнен белгілі мөлшерде шотқа ақша аудару туралы SMS жіберуге болады. Осы механизмдерді пысықтау қажет”.

платежных терминалов, и через них тоже можно
организовать перевод денег на пенсионные
счета. Можно, в конце концов отправить SMS с
добровольным переводом. Нужно прорабатывать
эти механизмы”.

Басты стратегия – “БЖЗҚ” АҚ қызметін салымшылар үшін барынша қолжетімді, түсінікті және
ыңғайлы ету. Сөйтіп, олардың тек Қорға ғана емес,
жалпы зейнетақы жүйесіне деген сенімін арттыру.

В этом и есть главная стратегия - сделать работу
АО “ЕНПФ” максимально доступной, понятной,
удобной для вкладчиков, заслужить их доверие не
только к Фонду, но и пенсионной системе в целом.
Дана Бердыгулова
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бір сөз
одно слово

`
Верификация
(латын сөзі verus - ақиқат, facere - жасау)
тексеру; қандай да бір теориялық ережелерді тәжірибелік
(эмпирикалық) деректермен салыстыру арқылы олардың
шынайылығын негіздеу (растау) тәсілі.
Мысалы:
Twitter атақты тұлғалардың аккаунттары бойынша
верификация жүргізеді. Ондағы мақсат – пайдаланушылар
үшін тиісті аккаунтты атақты тұлғаның
өзі немесе ресми өкілі жүргізетіндігін анықтау, растау.
(от лат. verus - истинный, facere - делать)
проверка; способ обоснования (подтверждения) каких-либо
теоретических положений путем их сопоставления с опытными
(эмпирическими) данными.
Пример:
Twitter проводит верификацию аккаунтов знаменитостей,
чтобы гарантировать пользователям тот факт, что данный
аккаунт действительно ведётся этой знаменитостью
либо её официальным представителем.
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DIY

do it yourself
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желімдеп жабыстыру орны/
место склейки

сырқты бүгіліс сызығы/
линия внешнего сгиба

кесу сызығы/
линия резки

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.
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ҒАЖАЙЫПТАР
ЕЛІ

СТРАНА
ЧУДЕС

“Чили” деген сөзді естігенде ең алдымен
не еске түседі? Көпшілігіміздің көз
алдымызға қызыл ащы бұрыш, кейбір
футбол жанкүйерлеріне Чили құрамасы,
ал саясаттан хабары барларға Аугусто
Пиночеттің бейнесі елестеуі мүмкін.
Бірақ бұл байланыстар бар-жоғы
таптаурын ойлар ғой. Біз бүгін оларды
жаңғыртуға тырысамыз. Ендеше, осы
бір ерекше елмен танысуды бастайық.
Оның не үшін “Чили” деп аталуына
қатысты бірқатар болжамдар бар.
Негізгі нұсқа мынадай: Аймару үндістер
тайпасының “Chile” сөзі “Жердің шеті”
деген мағынаны білдіреді екен.
Что первое приходит на ум, когда
слышишь слово “Чили”? Большинству
из нас, наверное, красный острый
перец, некоторым фанатам со стажем
- чилийская сборная по футболу,
интересующимся политикой –
Аугусто Пиночет. Но все эти
ассоциации всего лишь стереотип,
который мы постараемся сегодня
разрушить. Итак, давайте
знакомиться с этой удивительной
страной. Имеется несколько версий
по поводу происхождения ее названия,
основной является следующая:
слово “Chile” племени индейцев
аймару означает “край земли”.
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• Чили жер шарының ең оңтүстігінде
орналасқан мемлекет. Антартикаға
дейінгі ара қашықтық 900
шақырымнан аз.
• Чили — жерінің аумағы жағынан
әлемдегі ең ұзын және жіңішке
мемлекет (ұзындығы 4 300 шм және
ені 80-240 шм).
• Пасха аралы – жер шарындағы
ең алыс орналасқан елдімекен.
Аралға ең жақын елдімекен
2,5 мың шақырым жерде.
• Атакама шөлі — жер
бетіндегі ең құрғақ жер.

• Являясь самым южным
государством на земном шаре, Чили
расположено менее, чем в 900 км от
Антарктики.
• Чили — самая длинная и узкая
страна на планете
(4 300 км в длину и
80-240 км в ширину).
• Остров Пасхи — самый удаленный
населенный пункт на планете.
Ближайшая от острова “обитаемая
земля” находится в 2,5 тыс. км.
• Пустыня Атакама — самое
засушливое место на земле.

• Чунгара көлі – әлемдегі ең биік
таулы көлдердің бірі. Чукикамата
кеніші – әлемдегі ең үлкен
ашық мыс кен орны.

• Озеро Чунгара - одно из самых
высокогорных озер в мире. Рудник
Чукикамата - самый крупный в
мире открытый медный рудник.

• Чили арқан балықты өндіруден
әлемде Норвегиядан кейін
екінші орынды алады.

• Чили занимает второе место
после Норвегии по добыче
лосося в мире.

жетістігі ұзақ уақыт экономикалық ғажайып
ретінде бағаланып келді.

время достижения чилийских реформаторов
расценивались как экономическое чудо.

1981 жылы Чилиде түбегейлі зейнетақы
реформасы жүргізілді. Зейнетақы жүйесін
реформалау жаңадан арнайы заң қабылдаудан
басталды. Соған сәйкес елде таңдау еркіндігін
және жеке зейнетақы шоттарына ие болған
жұмыскерлердің құқықтарын айқындайтын жаңа
зейнетақы жүйесі қалыптасты. Реформаның
басты мақсаты – жеке еркіндікке негізделген,
Чилидің барлық тұрғындарының мүдделерін
қорғауды қамтамасыз ететін жүйе құру. Реформа
нәтижесінде мемлекеттік зейнетақы жүйесі жеке
зейнетақы шоттары бар жинақтаушы зейнетақы
жүйесіне ауыстырылды.

В 1981 году в Чили была проведена коренная
пенсионная реформа. Чилийская реформа пенсионной системы началась с того, что Правительство
приняло новый закон, согласно которому формировалась новая пенсионная система, опирающаяся
на свободу выбора и четко определяющая права,
которые приобретали работники в виде личных
пенсионных счетов. Целью реформы было создание системы, основанной на личной свободе, обеспечивающей справедливость интересов всех жителей Чили. В результате реформы произошел
переход от государственной пенсионной системы
к частной накопительной пенсионной системе с
индивидуальными пенсионными счетами.

ЖАҢА ЖҮЙЕНІҢ НЕГІЗГІ
СИПАТТАМАЛАРЫ:
• жұмыскерлер жеке зейнетақы қорларының біріне
мүше болып (AFP, Administradora de Fondos de Pensiones), зейнетақы қорына айлық жалақының 10
пайызын жарна ретінде төлеуге міндетті;
• дербес жинақтар және зейнетақы қорларының
инвестициялық
қызметі
есебінен
түсетін
табыстардан құралатын жинақтар;
• зейнетақы қорлары мемлекеттік емес тұрғыда
басқарылады;

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НОВОЙ СИСТЕМЫ:
• обязательное членство работников в одном из
частных пенсионных фондах (AFP, Administradora
de Fondos de Pensiones) с обязательным отчислением
в пенсионный фонд 10 % от заработной платы;
• индивидуальное накопление и накопление за счет
дохода, полученного от деятельности пенсионных
фондов;
• негосударственное управление пенсионными
фондами;

• салықтық жеңілдіктер ұсынылады;
• предоставление налоговых льгот;
Бұл Чилидің табиғи және жағрафиялық
ерекшеліктеріне қатысты мәліметтер.
Бірақ
бұл
елде
мамандардың
қызығушылығын
тудыратын басқа да қызықты жаңалықтар
баршылық. Чили – Латын Америкасында соңғы
онжылдықта әлеуметтік жағдайы жақсарып,
экономикасы үздіксіз дамып келе жатқан жалғыз
мемлекет. Чилидің зейнетақы жүйесі әлемдегі
ең жаңашылдық сипатқа ие жүйе. Чили Латын
Америкасында зейнетақы жүйесін реформалаған
алғашқы мемлекет. Бұл елдің тәжірибесін
көптеген елдер пайдаланды. Мысалы олардың
ішінде Польша, Венгрия, АҚШ, Германия
және Қазақстан бар. Чили реформаторларының
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Это что касается природных и географических
особенностей Чили, но есть в этой стране и
многое такое, что вызывает неподдельный
интерес у специалистов. Чили - единственная
страна Латинской Америки, где на протяжении
последних десятилетий не только не происходит
ухудшения социальных условий, но и наблюдается
беспрерывный экономический рост. Пенсионная
система Чили считается одной из самых
новаторских в мире. Чили была первой страной в
Латинской Америке, которая реформировала свою
пенсионную систему, и опыт которой использовали
уже множество стран, в том числе Казахстан,
Польша, Венгрия, США, Германия. Долгое

• жұмыскер өзі қалаған зейнетақы қорын таңдай
алады;

• свободный выбор работником пенсионного
фонда, в который он хочет вступить;

• жұмыскер өзінің зейнеткерлікке қандай жағдайда
шығатындығын дербес түрде алдын ала жоспарлай
алады;

• работник самостоятельно может планировать,
когда и на каких условиях он выйдет на пенсию;

• әрбір 4 ай сайын қорға қатысушы, яғни болашақ
зейнеткер қордың әкімші-компаниясынан өзінің
зейнетақы шотының жай-күйі туралы ақпарат
алады;

• каждые 4 месяца участник фонда – будущий
пенсионер получает от компании-администратора
фонда
информацию
о
состоянии
своего
накопительного счета;

Чилиде еңбек жолын 1983 жылдың 12 қаңтарынан
бастаған барлық жалдамалы жұмыскерлер мемлекеттік емес зейнетақымен қамсыздандыру жүйе-

Участниками системы негосударственного пенсионного обеспечения Чили являются все наемные
работники, которые начали трудовую деятельность
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сінің қатысушысы болып табылады. Бұдан басқа,
ескі жүйенің салымшылары, сондай-ақ табыстары
ресми белгіленген ең төмен табыстан төмен емес
дербес жұмыскерлер де жаңа жүйеге қатыса алады.

с 12.01.1983. Кроме этого ее участниками
могут стать вкладчики старой системы, а также
самостоятельные работники, доходы которых не
меньше официально установленного минимума.

Жасына байланысты зейнетақы зейнеткерлік жасқа
толғандарға, яғни ерлерге – 65 жасқа толғанда,
әйелдерге 60 жасқа толғанда төленеді. Соған қарамастан, олар мерзімінен бұрын да зейнетақы төлемдерін алуға құқылы. Бұл үшін олардың жинақталған
зейнетақы капиталы белгілі бір межелік шамалардан
жоғары зейнетақыны қаржыландыруға жеткілікті
болуы тиіс. Бұл шамалар:

Пенсии по возрасту предоставляются в результате
достижения работником – женщиной 60 лет,
мужчиной 65 лет. Но несмотря на это, они могут
выйти на пенсию раньше определенного возраста,
если накопленный пенсионный капитал достаточен
для финансирования пенсии выше определенных
пороговых значений:

1
2

1
2

Чилиде 20 жыл бойы қаржы инвестициялаған, бірақ
жеткілікті көлемде зейнетақы жинақтарын жинай
алмаған азаматтар ең төмен зейнетақыға қол жеткізе
алады. Мұндай жүйе жұмыскердің еңбек қызметі
мен оның зейнетақымен қамсыздандырылуы
арасында байланыс орнатады. Бұл жұмыскерді
белгілі бір дәрежеде еңбек етуге ынталандырады.

Минимальную пенсию в стране могут получать
те, кто в течение 20 лет инвестировал средства,
но не смог накопить достаточную сумму. Такая
система устанавливает непосредственную связь
между трудовой деятельностью работника и его
пенсионным обеспечением, что является стимулом
трудовой деятельности.

Чилидің зейнетақы реформасы ел экономикасы
едәуір дамыған тұста жүзеге асырылды. Ал бұл,
үкіметке зейнетақы реформасын жеткілікті
дәрежеде қаржыландыруға мүмкіндік берді.
Осы кезде Чилидің қор нарығы да қарыштап
дамыды. Бұл өз кезегінде зейнетақы қорларының
жоғары табыстылығын қамтамасыз етуге септігін
тигізді. Сонымен қатар жағымды демографиялық
ахуалдың да реформаның сәтті жүргізілуіне оң әсер
еткенін айта кеткен жөн.

Чилийская реформа осуществлялась в условиях
значительного
оживления
экономики.
Это
позволило правительству обеспечить щедрое
финансирование пенсионной реформы. На это время пришелся бум фондового рынка Чили, который
обусловил высокий уровень рентабельности
пенсионных фондов. Существенным фактором,
предопределившим успех реформы, стала благоприятная демографическая обстановка.

айлық зейнетақы жұмыскердің соңғы 10 жыл
ішінде зейнетақы алғанға дейінгі орташа жалақасының 70 пайызына тең және одан асатын болса;
ең
төмен
мемлекеттік
кепілдендірілген
зейнетақының 150 пайыздық мөлшерлемесіне тең
және одан жоғары болса.

Жүзеге асырылғанына жиырма жылдан асқан
Чилидің зейнетақы жүйесі бүгінде кемеліне келген
жүйе болып саналады. Чили жаңа жүйеге сәтті
өтті. Өйткені үкімет реформаны жүргізу үшін
бюджеттік тәртіпті нығайтып, жалақы қорына
салынатын салықты азайтты. Чилидің зейнетақы
реформасының
моделі
әдетте
зейнетақыны
қаржыландырудың ең үздік тәсілі туралы әңгіме
қозғалғанда үлгі ретінде айтылады.
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Бір салымшының оқиғасы

быстрее быстрого
История одного вкладчика

равняется или превышает 70% средней заработной платы работника за последние 10 лет до
момента выплаты пенсии;
равняется или превышает 150% минимальной
государственной гарантированной пенсии.

Пенсионная система Чили, которая существовала
более двух десятилетий, представляется наиболее
зрелой. Чили успешно осуществила переход
на новую систему, поскольку правительство
подкрепило реформы укреплением бюджетной
дисциплины и снизило налоги на фонд заработной
платы. Чилийская модель пенсионной реформы
обычно приводится в качестве своего рода
эталона во время дискуссий о наилучшем способе
финансирования пенсий.
Дана Бердыгулова
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ЖЫЛДАМНАН ЖЫЛДАМ

Салымшы: Қанеки, кім БЖЗҚ-да
шотты тез аша алады?
Вкладчик: Давай, кто быстрее откроет
счет в ЕНПФ?

Флэш: Ендеше, мен бөлімшеге сенен
бұрын жетем!
Флэш: Давай, я быстрее тебя доберусь
до отделения!

Флэш: Міне, мен келіп қойдым. Сен әлі
осындасың ба?

Салымшы: Ал мен шотты баяғыда
онлайн ашып қойғанмын!
Вкладчик: Я уже давно открыл счет
онлайн!

Флэш: Все, я вернулся. Ты еще тут?
Қор биыл өз сайтындағы жеке кабинет арқылы
электрондық цифрлық қолтаңбаның көмегімен
міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу
бойынша ЖЗШ ашу, зейнетақы төлемдерін
тағайындау, аудару, және деректемелерді өзгерту
және(немесе) толықтыру жөнінде өтініш беру,
сол өтініштердің орындалу мәртебесін қадағалау
секілді онлайн қызметтерді жүзеге асырды.

В этом году Фондом реализованы такие онлайн
услуги, как подача заявления о назначении
пенсионных выплат, отслеживание статуса заявления на выплату или перевод, изменение и(или)
дополнение реквизитов и подача заявления на
открытие ИПС по учету обязательных пенсионных
взносов через личный кабинет на сайте при помощи
электронной цифровой подписи.
Елнур Шалкибаев
PRO ЕНПФ
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Басшылық

Руководство

жауап береді

отвечает

Үстіміздегі жылы сәуір айында
“БЖЗҚ” АҚ ресми сайтында
“Басқарма Төрайымының Блогы”
жаңа сервисі іске қосылды. Сол арқылы
кез келген адам Қор басшылығына
Қазақстан Республикасының
жинақтаушы зейнетақы жүйесі мен
БЖЗҚ қызметіне қатысты тікелей
сұрақ қоя алады. “PRO ЕНПФ”
редакциясы жаңа айдар аясында
Қордың Басқарма төрайымына сайт
пайдаланушыларының жолдаған маңызды
сұрақтарына берілген жауаптармен
таныстыруды жөн көрді.
Зейнетақы активтерін инвестициялаумен БЖЗҚ-ның айналыспайтындығы
жайында оқыдым, сонда зейнетақы
активтерін кім басқарады?

В апреле текущего года на официальном
сайте АО “ЕНПФ” начал работу новый
сервис “Блог Председателя Правления”,
с помощью которого любой желающий
может задать вопрос, касающийся
накопительной пенсионной системы
Республики Казахстан и деятельности
ЕНПФ напрямую первому руководителю
Фонда. Редакция “PRO ЕНПФ” в рамках
новой рубрики решила знакомить
читателей с ответами на актуальные
вопросы, заданные председателю
правления Фонда пользователями
официального сайта.
Читал, что ЕНПФ не инвестирует
накопления, так кто же управляет
пенсионными активами?

“Қазақстан Республикасында зейнетақымен
қамсыздандыру туралы” Қазақстан Республикасы
Заңының
35-бабына
сәйкес
Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы
активтерін инвестициялық басқаруды Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады.
Ал зейнетақы активтерін басқарудың тиімділігін
арттыру, инвестициялау бағыттары мен сатып
алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының
тізімін белгілеу бойынша ұсыныстар әзірлеу –
ҚР Ұлттық қорды басқару жөніндегі кеңеске
жүктелген.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики
Казахстан “О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан”, инвестиционное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. Органом,
который осуществляет функции по выработке
предложений по повышению эффективности управления, по направлениям инвестирования и по
определению перечня финансовых инструментов,
разрешенных к приобретению за счет пенсионных
активов ЕНПФ, является Совет по управлению
Национальным фондом РК.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару жөніндегі кеңес Ұлттық
Банктің консультативтік-кеңесші органы болып
табылады. БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен
сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының

Консультативно-совещательным органом Национального банка РК является Совет по управлению
пенсионными
активами
ЕНПФ.
Перечень
финансовых инструментов, разрешенных к
приобретению за счет пенсионных активов ЕНПФ,
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тізімі жыл сайын Қазақстан
Үкіметінің қаулысымен бекітіледі.

Республикасы

утверждается
постановлением
Республики Казахстан.

Правительства

Осылайша, Қазақстанда зейнетақы активтерін
инвестициялық басқару бойынша шешім қабылдаудың көп деңгейлі жүйесі құрылған.

Таким образом, создана многоуровневая система
принятия решений по управлению пенсионными
активами.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
инвестициялық портфелінің құрылымы туралы
барлық ақпарат Қор сайтында және бұқаралық
ақпарат құралдарында жарияланады, сонымен
қатар онлайн тәртібінде Қор сайтында “Инвестициялық қызмет” – “Зейнетақы активтерінің
инвестициялық портфелінің құрылымы” бөлімінде
қолжетімді.

Вся информация о структуре инвестиционного
портфеля ЕНПФ ежеквартально публикуется и
размещается в средствах массовой информации,
в том числе на сайте ЕНПФ. Указанные сведения
доступны в онлайн–режиме на сайте ЕНПФ в
подразделе “Структура инвестиционного портфеля
пенсионных активов” раздела “Инвестиционная
деятельность”.

Саламатсыз ба, зейнетақы шотын
қалай ашуға болады?
Бұған қанша уақыт кетеді?

Здравствуйте как открыть счёт?
Сколько времени занимает?

Бұл үшін жеке басыңызды куәландыратын
құжатыңызды алып, БЖЗҚ кеңселерінің біріне
келуіңіз керек (Қазақстан бойынша олардың
саны - 231). Олардың мекенжайын сайттың
“Байланыстар”
бөлімінің
“Өңірлік
желі”
қосымша бетінен таба аласыз. Қор кеңсесінде
жеке зейнетақы шотын ашу жөнінде өтініш
толтырасыз. Бұл операция бар болғаны 3-4
минутты ғана алады.

Для открытия индивидуального пенсионного
счета в ЕНПФ Вам необходимо подойти в один из
офисов ЕНПФ (их 231 по всей республике). Адреса
Вы можете найти на сайте в разделе “Контакты”
во вкладке “Региональная сеть”. При себе Вам
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность. В офисе Фонда Вы заполните заявления
об открытии индивидуального пенсионного счета –
операция занимает около 3-4 минут.

Сондай-ақ Сіз Қор сайты арқылы міндетті
зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша жеке
зейнетақы шотын алу жөнінде өтініш бере аласыз.
Бұл үшін қолыңызда электрондық цифрлық
қолтаңбаның (ЭЦҚ) маңызды кілті болуы керек.
Соның көмегімен аталмыш қызметті сайттың
“Электрондық қызмет көрсету” бөліміндегі тиісті
түймешікті арқылы пайдалануға болады.

Также Вы можете подать заявление об открытии
индивидуального пенсионного счета по учету
обязательных пенсионных взносов через сайт
Фонда. Воспользоваться данной услугой на сайте
Вы можете, перейдя по одноименной вкладке в
разделе “Электронные сервисы”. Для этого Вам
достаточно иметь актуальный ключ электронной
цифровой подписи (ЭЦП).

Одан басқа, Сіз үшінші тұлғаның атына сенімхат
рәсімдей аласыз. Сонда ол өзіне берілген
құқықтар аясында БЖЗҚ бөлімшесінде Сіздің
орныңызға тиісті өтінішті толтыра алады.
Айта кетелік, сенім білдірілген тұлға өтініш
жасағанда ол өзінің жеке басын куәландыратын
құжаттың түпнұсқасын, нотариат куәландырған
сенімхатты немесе оның нотариат куәландырған
көшірмесінм және Сіздің жеке басыңызды
куәландыратын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін ұсынуы тиіс.

Кроме того, Вы можете оформить доверенность на
третье лицо, наделив его всеми необходимыми для
совершения данной операции правами и он (она)
сможет вместо Вас заполнить заявление в отделении
ЕНПФ. Отметим, что при обращении поверенного
лица ему (ей) необходимо представить оригинал
документа, удостоверяющего его (ее) личность,
нотариально засвидетельствованную доверенность
либо ее нотариально засвидетельствованную копию,
и нотариально засвидетельствованную копию
документа, удостоверяющего Вашу личность.
PRO ЕНПФ
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ФОТО-ЕСЕП:

ФОТООТЧЕТ:

БЖЗҚ жолсапарда

ЕНПФ на выезде

Зейнетақы қызметтерін сапалы түрде көрсетуден
басқа, Қор қызметінің маңызды бағыттарының бірі
– қазақстандықтардың қаржылық сауаттылығын
арттыру.

Одним из главных направлений деятельности
Фонда, помимо качественного оказания пенсионных услуг, является повышение финансовой
грамотности казахстанцев.

БЖЗҚ филиалдық желісінің мамандары отандастарымыздың білімін арттыру мақсатында кәсіпорындар мен ұйымдарда тұрақты түрде көшпелі таныстырылымдық шаралар өткізіп тұрады. Бұған дейін
өткізілген шараларды ескере отырып, 2017 жылдың
соңына дейін тағы да 14 830 шара өткізіп, оларға 350
мыңнан астам адамды қатыстыру жоспарланып отыр.

С целью повышения знаний казахстанцев о
накопительной пенсионной системе сотрудники
филиальной сети ЕНПФ на постоянной основе
проводят выездные презентации на предприятиях
и в организациях. Так, до конца 2017 года
планируется провести с учетом уже проведенных
мероприятий около 14 830 презентаций, куда
планируется привлечь более 350 тысяч человек.

Биыл БЖЗҚ кәсіподақ ұйымдарымен белсенді
түрде ынтымақтаса бастады. Бұл БЖЗҚ жанындағы Қоғамдық кеңеспен бірлесе атқарылған жұмыс
нәтижелерінің бір көрінісі.
2017 жылдың маусымында “БЖЗҚ” АҚ Алматы
қалалық филиалы Алматы қалалық кәсіподақ
орталығы және оның басшысы, Қоғамдық
кеңестің мүшесі Жұмагүл Тәжібекованың қолдау
көрсетуімен 7 ұйымда кездесулер өткізді. Кәсіподақ
ұйымдарындағы түсіндіру жұмыстары бұдан кейін
де жалғасатын болады.
Айта кетелік, мұндай шараларға БЖЗҚ мобильдік
агенттері де барып, қатысушыларға зейнетақы
қызметтерінің барлық түрін көрсетеді. Олар атап
айтар болсақ: салымшының деректемелеріне
өзгерістер/толықтырулар енгізу туралы өтініш
жазу, жаңа редакциядағы өтініштерді беру,
хабарлау тәсілі туралы келісім жасау және
зейнетақы шотынан үзінді-көшірме беру және т. б.
Қор еңбек ұжымдары және олардың басшылығының жинақтаушы зейнетақы жүйесі мен БЖЗҚ
қызметі және бірқатар қызметтерді Қор кеңсесіне
келмей-ақ қашықтықтан алуға мүмкіндік беретін
жаңа сервистер туралы толыққанды ақпарат
алуға деген ниеттерін қолдайды. Көшпелі
таныстырылымды рәсімдеу үшін Қордың байланыс
орталығына 1418 телефон нөмірі бойынша
хабарласып, өтніш қалдыру керек.

Вместе с тем в этом году ЕНПФ стал активно
сотрудничать с профсоюзными организациями.
Это один из результатов совместной работы с
Общественным Советом при ЕНПФ.
В июне 2017 года Алматинский городской филиал
АО “ЕНПФ” при содействии профсоюзного центра
города Алматы и его руководителя, члена Общественного совета Жумагуль Тажибековой провел
встречи в 7 организациях. Разъяснительная работа
с профсоюзными организациями будет проводится
и в дальнейшем.
Отметим, что параллельно с презентацией всегда
выезжает группа мобильных агентов ЕНПФ, которые на местах оказывают все виды пенсионных
услуг, в том числе: оформление заявлений об изменении/дополнении реквизитов вкладчика, выдача
заявлений в новой редакции, заключение соглашений о способе информирования и выдача выписок
с ИПС.
Фонд поддерживает желание трудовых коллективов
и руководителей получать полную и развернутую
информацию о накопительной пенсионной системе, ЕНПФ и его работе, о новых электронных сервисах Фонда, позволяющих получать услуги дистанционно, не приходя в отделения. Для оформления
выездной презентации нужно позвонить по
телефону call-центра 1418 и оставить заявку.
Елнур Шалкибаев
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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

