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«БЖЗҚ» АҚ
Басқарма Төрағасының 

алғы сөзі 

Құрметті салымшылар мен алушылар!

2019 жыл БЖЗҚ мен бүкіл зейнетақы жүйесі 
үшін аралық қорытындыларды шығарып, 
жаңа бағдарларды айқындайтын жыл 
болды. Зейнетақы жүйесіндегі жинақтаушы 
циклдің екінші жартысы басталды, бұл 
шамамен қырық жыл – адамның толық 
еңбек қызметі кезеңі.

2019 жылдың соңына қарай салымшылар 
мен алушылардың 10,6 млн-нан астам 
шотына 10,8 трлн теңгеден астам 
жинақ жиналды. Егер осы сандарды 
салыстыратын болсақ, салымшылардың 
орташа жинағы шамамен миллион теңгені 
құрайды. Алайда, әрбір салымшының 
зейнетақы жинақтары  жекеше және оның 
еңбек табысына, зейнетақы жарналарын 
аударудың ұзақтығы мен жүйелілігіне 
байланысты.

Салымшылардың көпшілігі өздерінің 
зейнетақы жинақтарын қалыптастыруға 
енді ғана кірісті. Салымшылардың 50%-
дан астамының жинақ өтілі 5 жылдан 
кем, 75%-дан астамының жинақтау өтілі 
10 жылдан кем. 1998 жылдан бастап 
тұрақты зейнетақы жарналарын жинаған 
салымшылардың орташа жинақ сомасы – 
ерлерде 5,8 млн теңге және әйелдерде 4,4 
млн теңге.

Жинақтаушы зейнетақы жүйесіне әзірге 
ресми статистика бойынша 8,8 млн 
адамды құрайтын, елімізде жұмыспен 
қамтылған халықтың барлығы бірдей 
қатыса бермейді. Бір жыл ішінде зейнетақы 
шоттарын толтырған салымшылардың 
саны шамамен 6,6 млн адамды құрады, 
ал аударымдардың орташа тұрақтылығы 
- бір жыл ішінде шамамен 8 жарна. 
Салыстырмалы түрде еңбек табысы төмен 
көптеген салымшыларға тиісті зейнетақы 
жинақтарына ие болуға мүмкіндік 
бермейді. Шамамен 50%  міндетті 
зейнетақы жарналары екі ең төменгі 
жалақы мөлшерінен аспайтын табыстан 
(85 мың теңге) төленеді.

Азаматтарды БЖЗҚ жинақтаушы зейнет-
ақы жүйесіне тартудың стратегиялық 
міндетін шешу аясында 2019 жылы 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарына көп
көңіл бөлінді, өңірлерде зейнетақы 
қызметтерінің қолжетімділігін қамтамасыз 
ету, зейнетақымен қамсыздандыру 
саласында халықтың қаржылық-құқықтық 
сауаттылығын арттыру, халықтың 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне деген 
сенімін нығайту, дербес зейнетақы 
жинақтарының мәдениетін қалыптастыру 
үшін жаңа цифрлық сервистер құрылды.
Бұған 2019 жылы бірқатар заңнамалық 
өзгерістер ықпал етті. Міндетті зейнетақы 
жарналарын (МЗЖ) автоматты түзімде 
есепке алу бойынша жеке зейнетақы 
шотын (ЖЗШ) ашу мүмкіндігі маңызды 
жаңалықтардың бірі болды. 2019 жылғы 
8 қаңтардан бастап жеке зейнетақы 
шотын ашу үшін азаматтарға БЖЗҚ-ға 
жеке шот ашу туралы өтінішпен жүгінудің 
қажеті жоқ, бұл алғашқы жарна келіп 
түскен кезде БЖЗҚ ақпараттық жүйесінде 
автоматты түрде жүзеге асырылады. БЖЗҚ 
жаңа салымшы туралы барлық қажетті 
деректерді мемлекеттік органдардың 
ақпараттық жүйелерінен алады. 
Салымшыларға ыңғайлы болуы үшін 
ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу 
бойынша шот ашу ЭЦҚ-ның өзекті кілті 
болған жағдайда БЖЗҚ сайтында онлайн 
түзімінде жүзеге асырылады.

Халыққа жылдан жылға зейнетақы 
қызметтерін алу қолжетімді әрі ыңғайлы 
болып келе жатыр. Қазір БЖЗҚ-дағы 
операциялардың 80%-дан астамы 
қашықтан жүзеге асырылуда және 
қызметтерді одан әрі цифрландыру, 
бизнес үдерістерді автоматтандыру және 
оңтайландыру жұмыстары жалғасуда.

Әрбір салымшы мен алушы үшін маңызды 
ақпарат – оның жеке зейнетақы жинақтары 
туралы мәліметтер. Бұл ақпаратты 
мынадай тәсілдермен алуға болады:

1. тікелей БЖЗҚ немесе ХҚКО кеңсесіне 
жеке өзі келіп жүгінген кезде;

2. дәстүрлі поштамен;
3. электрондық тәсілмен:

• БЖЗҚ-ға ұсынылған электрондық 
пошта мекенжайы;

• БЖЗҚ ұялы қосымшасы;
• БЖЗҚ сайтындағы салымшының 

(алушының) жеке кабинеті;
• электрондық үкімет порталындағы 

жеке кабинет арқылы.

Соңғы хабарландыру арнасын 
пайдаланған кезде салымшы ЭЦҚ 
қолдану арқылы ЖЗШ-дан үзінді көшірме 
немесе сұрау жібергеннен кейін mGov 
мобильді азаматтар базасында тіркелген 
ұялы телефон нөміріне келетін бір реттік 
sms-пароль алады. Бұл да 2019 жылғы 
жаңалық.

2019 жылы “БЖЗҚ” АҚ мен “Қазпошта” 
АҚ салымшылар мен алушыларға 
“Қазпошта” АҚ бөлімшелерінде қызмет 
көрсету бойынша бірлескен жобаны іске 
қосты. Енді шалғайдағы елді мекендердің 
тұрғындары ұлттық пошта байланыс 
операторы арқылы мынадай қызметтерді 
ала алады – салымшының (алушының) 
деректемелерін (жеке куәлігінің нөмірі, 
телефон нөмірі, электрондық және 
пошталық мекенжайы) өзгерту/толықтыру 
туралы өтініш бере алады, хабарландыру 
тәсілін өзгерту (айқындау) туралы 
келісімге қол қоя алады (оның ішінде БЖЗҚ 
қызметтеріне электрондық форматта қол 
жеткізу үшін).

Зейнетақы жинақтарын мұраға 
қалдыру мәселелері бойынша БЖЗҚ 
мен нотариустар арасындағы өзара іс-
қимылды оңтайландыру үшін ҚР Әділет 
министрлігі, Республикалық нотариаттық 
палата, “ҰАТ” АҚ мен БЖЗҚ арасында 
“Е-нотариат” бірыңғай нотариаттық 
ақпараттық жүйесі мен БЖЗҚ ақпараттық 
жүйесінің өзара іс-қимылы туралы шарт 
жасалды. Олардың арасында деректермен 
алмасу нотариустарға өтініш білдірген 
мұрагерлердің уақытын едәуір үнемдейді, 
қағазбастылықтан арылтады.  
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2019 жылы азаматтық-құқықтық 
сипаттағы шарттар (АҚС) бойынша 
жұмыстар мен қызметтерді орындайтын 
жеке тұлғалардың МЗЖ төлемі 
жеңілдетілді. Егер АҚС шарттардың бір 
тарабы салық агенті болса, онда ол жеке 
тұлғаларға төленетін табыстардан МЗЖ 
төлеуді жүзеге асырады. Яғни, қызметтің 
бірнеше түрін біріктіріп, еркін түзімде 
жұмыс істейтін адамдарға енді өздерінің 
зейнетақы капиталын қалыптастыру 
оңайырақ болады.

Сондай-ақ 2019 жылғы 1 қаңтардан 
бастап республикада бірыңғай жиынтық 
төлем (БЖТ) іске қосылды, оған 4 міндетті 
төлем кіреді: жеке табыс салығы (ЖТС), 
БЖЗҚ-ға міндетті зейнетақы жарнасы, 
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
қорына (МӘСҚ) және Міндетті 
медициналық сақтандыру қорына (ӘМСҚ) 
міндетті аударымдар. БЖТ төлеушілері 
болып табылатын қазақстандықтар 
үшін жинақтаушы зейнетақы жүйесіне, 
әлеуметтік және медициналық сақтандыру 
жүйесіне қатысудың қолжетімділігі 
негізгі артықшылық болып отыр. БЖТ 
аударған кезде салымшы болашақта 
БЖТ төлеудің тұрақтылығы бойынша 
анықталатын өзінің зейнетақы жүйесіне 
қатысу өтіліне байланысты мемлекеттік 
базалық зейнетақы төлеміне сенім арта 
алады. Әлеуметтік сақтандыру жүйесінің 
қатысушысы бола отырып, ол еңбек ету 
қабілетінен айырылған, жұмысынан 
айырылған, асыраушысынан айырылған, 
жүктілік пен босану, бала асырап алған, бала 
күтімі жағдайларында әлеуметтік төлемдер 
алу құқығына ие болады. Медициналық 
сақтандыру жүйесінің қатысушысы бола 
отырып, ол медициналық шығындарды 
ӘМСҚ қаражаты есебінен жабуға құқылы. 
БЖЗҚ ұсынған 2019 жылғы маңызды 
заңнамалық өзгерістердің бірі – 

зейнетақы төлемдерін алушылардың 
белгілі бір санаттарына (I, II немесе III 
топтағы мүгедектерге; Ұлы Отан соғысына 
қатысушыларға және оларға теңестірілген 
адамдарға; Ұлы Отан соғысы жылдарында 
тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери 
қызметі үшін бұрынғы КСРО ордендерімен 
және медальдарымен наградталған 
адамдарға; мүгедек балалардың ата-
аналарының немесе қамқоршыларының 
біріне және т.б.) ЖТС бойынша 
жеңілдіктерді қалпына келтіру бөлігінде 
салық кодексіне енгізілген өзгерістер. Егер 
бұрын осы адамдардан салық ұсталған 
болса, 2019 жылы олар оны қайтару 
құқығына ие болды.

Осылайша, өткен жыл ішінде жинақтаушы 
зейнетақы жүйесін дамытуға және 
адамдарды оған белсенді қатысуға 
ынталандыруға бағытталған шаралар 
кешені іске асырылды.

2019 жылғы қыркүйектен бастап ел 
Президентінің зейнетақы активтерін 
басқарудың тиімділігін арттыру жөніндегі 
тапсырмаларын орындау, азаматтардың 
зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын 
үйге, емделуге және білім алуға нысаналы 
пайдалану мүмкіндігін қарау, бірыңғай 
әлеуметтік қор құру және бір әлеуметтік 
төлем енгізу шеңберінде зейнетақы 
жүйесінің бұдан әрі перспективаларын 
белсенді талқылау басталды. Көптеген 
ұсыныстар қарастырылып, халықаралық 
тәжірибе талданды. БЖЗҚ құзыретті орган 
ретінде ұзақ мерзімді актуарлық есептерді 
ұсынады. Жыл соңына қарай Үкіметке 
ұсыныстар пакеті жіберілді, оларды 
пысықтау қазіргі уақытта жалғасуда.

Құрметпен, 
Басқарма Төрағасы

Жанат Курманов
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I. ҚР ЖИНАҚТАУШЫ 
ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІ

01.01.2020 ж. жағдай бойынша халықтың экономкалық белсенді саны – 9 222 мың 
адам немесе ҚР барша халқының 49,5 %-ы (18 632 мың адам).
Экономикалық белсенді халықтың жалпы саны

қала халқы 58,5% (5 391 мың адам), 
ауыл халқы – 41,5% (3 831 мың адам). 

Экономикалық белсенді халықтың 
51,4% (4 740 мың адам) – ерлер, 
48,6% (4 482 мың адам) – әйелдер.

2019 жылға жұмыссыз халық саны 440,7 мың адамды құрады. Жұмыссыздық деңгейі – 
4,8% . Жұмыссыздардың жалпы санынан қала халқы 258,8 мың адамды (58,7%), ауыл 
халқы – 181,9 мың адамды (41,3%), жұмыссыздық деңгейі – тиісінше 4,8% және 4,7% 
құрады. Жұмыссыздар санының 46,4%-ын (204,3 мың адам) ерлер, 53,6% (236,3 мың 
адам) әйелдер құрады. Жұмыссыз халықтың 60,6% (267,1 мың) 25-44 жас тобына, 
18,8% (82,8 мың) – 45-54 жасқа, 11,7% (51,7 мың) - 55 және одан жоғары жасқа, 
8,9% (39,0 мың) - 16-24 жасқа жатады.

1Дерек көздері: 
- ҚР Статистика комитетінің деректері (stat.gov.kz) салалар бойынша: еңбек және жұмыспен қамту статистикасы, өмір 
сүру деңгейінің статистикасы, ұлттық шоттар статистикасы,
- «Инфляциялық шолу»  ҚР ҰБ деректері,
- «Ең төмен әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері туралы» ҚР Заңы
- «Республикалық бюджет туралы» ҚР Заңы.

МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 
ӘЛЕУМЕТТІК КӨРСЕТКІШТЕР11

Қазақстан Республикасында белгіленген әлеуметтік кепілдіктер мен азаматтардың 
құқықтарын іске асыруды қамтамасыз ету үшін мемлекет ең төменгі әлеуметтік 
стандарттарды бекітті. 

Еңбек және әлеуметтік қамсыздандыру салаларындағы ең төмен әлеуметтік стандарттар, 
сондай-ақ жәрдемақылар мен өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеуге, сондай-ақ 
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Экономикалық белсенді халыққа қатысты жұмыспен қамту деңгейі 2019 жылы 95,2 
%-ға жетті.

Жұмыспен қамтылған халықтың жалпы саны– 8 781 мың адамнан 
ерлер саны  4 535 мың адам немесе 51,7%, 
әйелдер – 4 246 мың адам (48,3%).

айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдерді қолдануға арналған 
айлық есептік көрсеткіш ҚР заңнамасына сәйкес жыл сайынғы негізде «Республикалық 
бюджет туралы» ҚР заңымен бекітіледі. 2015-2019 жылдарға арналған көрсеткіштердің 
өзгеру динамикасы диаграммада көрсетілген.

25-34 жас тобындағы халықтың жұмыспен қамтылу деңгейі 87,6%-ға, 35-44 жас 
– 88,2%-ға, 45-54 жас-87,5%-ға жетеді. Зейнеткерлік жасқа дейінгі адамдардың 
жұмыспен қамтылу деңгейі 51,6%-ды құрады, бұл 15-24 жас аралығындағы жастардың 
жұмыспен қамтылу деңгейінен жоғары (45,1%). Ең төмен жұмыспен қамту 65 және одан 
жоғары жас санатында байқалады. Қазақстанның барлық халқының жас құрылымы 
10-бетте көрсетілген.

Жұмыспен қамтылған халықтың арасында (8 781 мың адам) 
жалдамалы жұмысшылар 6 682 мың адам немесе 76,1%, 
өзін-өзі жұмыспен қамтығандар – 2 099 мың адам немесе 23,9%. 

Жұмыспен қамтылған халықтың ең көп саны Алматы облысына, Алматы қаласы мен 
Түркістан облысына, ең азы Солтүстік Қазақстанға, Маңғыстау және Атырау облыстарына 
тиесілі.

Қазақстан облыстары бөлінісінде осы облыстардағы жалпы халыққа қатысты халықтың 
жұмыспен қамтылу деңгейі 1-қосымшада берілген. Жұмыспен қамту деңгейінің ең 
жоғары көрсеткіштері Қостанай, Ақмола, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарында 
байқалады. Ең төменгі көрсеткіш – Шымкент қаласы, Түркістан, Қызылорда және 
Маңғыстау облыстарында.
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Қазақстанның облыстары бөлінісінде халықтың жалпы санын осы салаларда жұмыс 
істейтін халықтың санымен салыстыру кезінде тікелей тәуелділік байқалады. Жұмыспен 
қамтылған халықтың ең көп саны ең көп өңірлерде – Алматы және Түркістан 
облыстарында, Алматы қаласында шоғырланған. Ең аз саны – халық саны ең аз өңірде 
(Солтүстік Қазақстан облысы).

Жұмыспен қамтылған халықтың 55%-ы (4 819,3 мың адам) көтерме және бөлшек сауда, 
автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу, ауыл, орман және балық шаруашылығы, 
білім беру және өнеркәсіп салаларында жұмыс істейді (2-қосымша).

2019 жылы бір қызметкердің орташа айлық жалақысы 186,8 мың теңгені құрады, өткен 
жылдың көрсеткішімен салыстырғанда – 15%-ға өскен. 5 жылдық кезең көрсеткіші 1,5 
есеге өсті.

Жалдамалы қызметкерлердің орташа жалақы мөлшері 2019 жылы 112 195 теңгені 
құрап, өткен жылғы көрсеткіштен 6% -ға артты.

5 жылдық кезең үшін бір қызметкердің орташа айлық номиналды жалақысының 
көрсеткіштері төменде көрсетілген.

Бұл ретте ең жоғары орташа жалақы Атырау облысында – 351 103 теңге, Маңғыстау 
облысында – 294 099 теңге, Нұр-Сұлтан қаласында – 266 796 теңге және Алматы 
қаласында – 224 158 теңге, ең төмен – Түркістан облысында – 123 853 теңге, Жамбыл 
облысында – 127 043 теңге. 2019 жыл үшін бір қызметкердің орташа айлық жалақысы 
өңірлер бөлінісінде 3-қосымшада берілген.
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Ең жоғары жалақының деңгейі қаржылық және сақтандыру қызметінде байқалады. Бұл 
ретте, экономикалық қызметтің «Өнеркәсіп» түріне кіретін карьерлерді игеру және тау-кен 
өндіру өнеркәсібі жалақысының орташа мөлшері 2019 жылы 415 584 теңгені құрады. 
Жалақының ең төменгі орташа мөлшері ауыл, орман және балық шаруашылығында, 
білім беруде байқалады (4-қосымша).

Жалдамалы қызметкерлердің орташа жалақы мөлшері – есептелген жалақы мөлшері 
бойынша қызметкерлер санын бөлу қатарының ортасында және оны екі тең бөлікке 
бөлетін жалақы мөлшері –5 жылдық кезеңдегі жалақыдан төмен және одан жоғары 
медиандық жалақы диаграммада көрсетілген.

Жылдағы халықтың жалпы ақшалай кірісінің орташа жылдық халық санына қатынасы 
ретінде есептелген орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табыс 2019 жылы 
жедел деректер бойынша 104 389 теңгені құрады. Бес жылдық кезеңге арналған 
мәліметтер 5-қосымшада келтірілген.

2019 жылғы IV тоқсандағы ҚР өңірлері бөлінісінде орта есеппен жан басына шаққандағы 
ақшалай табыс 2019 жылғы орташа жалақы бойынша деректермен сәйкес келеді. 2019 
жылғы IV тоқсанда халықтың ең жоғары жан басына шаққандағы номиналды ақшалай 
табысы Атырау облысында – 215 903 теңге, Нұр-Сұлтан қаласында – 175 104 теңге 
және Алматы қаласында – 163 845 теңге, Маңғыстау облысында – 144 342 теңге; 
ең төменгісі Түркістан облысында – 55 014 теңге және Жамбыл облысында – 74 921 
теңге. 6-қосымшада 2019 жылғы IV тоқсандағы ҚР өңірлері бөлінісінде жан басына 
шаққандағы орташа ақшалай табыс көрсетілген.

2019 жылға ҚР жалпы ішкі өнімінің (ЖІӨ) көлемі ағымдағы бағаларда 69 532 627 млн.
теңгені құрады.

2019 жылы ЖІӨ құрылымында тауарлар өндірісінің үлесі 37,4%-ды, қызметтер көрсету 
үлесі 55,6%-ды құрады. Экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде 2019 жылғы ЖІӨ 
құрылымы 7-қосымшада ұсынылған.

2019 жылға белгілі бір кезеңде экономикадағы бағаның жалпы (орта) деңгейінің 
салыстырмалы өзгерісін көрсететін инфляция деңгейі 5,4%-ды құрады.

1998 жылдан бастап 2019 жылға дейінгі кезеңде ҚР негізгі әлеуметтік-экономикалық 
көрсеткіштері 8-қосымшада жиынтық кесте түрінде келтірілді.
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ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ 
КӨРСЕТКІШТЕР32

01.01.2020 жылғы жағдай бойынша Қазақстан халқы 18 632 мың адамды құрады. 
Оның ішінде 

ерлер саны - 9 034,1 мың адам немесе 48,5%, 
әйелдер саны –  9 597,6 мың адам (51,5%).

Қазақстанның еңбек етуге қабілетті халқы жалпы санның (18 632 мың адам)  58,4 %-ын 
құрайды.

2Дерек көзі: ҚР Статистика комитетінің (stat.gov.kz) «демографиялық статистика» саласы бойынша деректері 

01.01.2020 жылғы жағдай бойынша өңірлер бөлінісіндегі халық құрылымы 
9-қосымшада берілген.

Төмендегі кестеде ҚР Статистика комитетінің 2014-2018 жылдардағы деректеріне 
сәйкес туғаннан бастап күтілетін өмір сүру ұзақтығының (КӨҰ) динамикасы келтірілген, 
2019 жылғы деректер әзірге жоқ.

 Туғаннан КӨҰ 

халықтың барлығы
ерлер
әйелдер

2014

71,44
66,9
75,82

2015

71,97
67,49
76,26

2016

72,41
67,99
76,61

2017

72,95
68,72
76,92

2018

73,15
68,84
77,19

БЖЗҚ және БҰҰ болжамдары Қазақстанда туғаннан бастап КӨҰ көрсеткіштерінің өсуі одан 
әрі сақталатынын растайды, бұл болашақта Қазақстандағы халықтың қартаю үдерісінің 
одан әрі шиеленісуіне және тиісінше еңбекке қабілетті халықтың азаюына алып келеді.

Сонымен, БҰҰ-ның орташа болжамдарына сәйкес, 2050 жылға қарай туғаннан бастап 
КӨҰ 77,68 жасты құрайды. Бұл ретте БЖЗҚ (БҰҰ) болжамына сәйкес, ерлер туғаннан 
бастап КӨҰ ағымдағы 68,84 жастан 2050 жылға қарай 78,01 (74,02) жасқа дейін, 
әйелдер – 77,19 жастан 2050 жылға қарай 83,91 (81,25) жасқа дейін өседі, ерлер мен 
әйелдердің туғаннан бастап КӨҰ арасындағы айырмашылық ағымдағы 8,35 жастан 
2050 жылға қарай 5,9 (7,23) жасқа дейін қысқарады (1-сурет).

Дерек және БЖЗҚ* болжамы, ерлер:

Дерек және БЖЗҚ* болжамы, әйелдер:

Дерек және БҰҰ* болжамы, ерлер:

Дерек және БҰҰ* болжамы, әйелдер:

рис.1
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ҚР-да халықтың қартаю үдерісі еңбекке қабілетті жастағы адамдардың санын (25-тен 64 
жасқа дейін) 65 жастағы және одан үлкен адамдардың санына бөлу арқылы есептелетін 
әлеуетті қолдау коэффициентін төмендететін болады (2-сурет).

Болжамдарға сәйкес БЖЗҚ да, БҰҰ да Қазақстанда 2019 жылдан бастап 2050 жылға 
дейінгі кезеңде әлеуетті қолдау коэффициенті 2 есеге төмендейді: 65 және одан жоғары 
жастағы бір зейнеткерге еңбек етуге қабілетті жастағы бар болғаны 3,5 адам келеді, бұл 
еңбекке қабілетті халыққа салықтық «жүктемені» арттырады.

Осылайша, көрсетілген жағдайларда бюджетке жүктемені азайтуға және болашақта 
зейнетақы мөлшерін көтеруге ықпал ететін құрамдауыш ретінде Қазақстанда көп деңгейлі 
зейнетақы жүйесінің жинақтаушы құрамдауышы ерекше мәнге ие болады.

Зейнетақы жүйесінің тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін негізгі көрсеткіштердің 
бірі – алмастыру коэффициенті. Бұл көрсеткіш зейнетақының адамның бұрынғы 
табыс мөлшеріне қатынасын білдіреді. Зейнетақы жүйесінің әрбір құрамдауышының 
маңыздылығын қазіргі уақытта да, болашақта да алмастыру коэффициентінің деңгейімен 
бағалауға болады.

Мысалы, 2019 жылғы кесте бойынша БЖЗҚ-дан төлемдерді ресімдеген және зейнет 
жасына дейін орташа табыс деңгейі болған ағымдағы алушылардың алмастыру 
коэффициенті барлық зейнетақы түрлері бойынша жиынтықта 61,5% -ды құрады, оның 
ішінде:

13,4% – міндетті жинақтаушы жүйе есебінен, 
14,6% – базалық зейнетақы есебінен, 
33,5% – ортақ зейнетақы.

БЖЗҚ болжамына сәйкес 2019 жылы өзінің еңбек жолын бастаған (22 жасында), 2061 
жылы зейнетке шығатын салымшылардың болашақта алмастыру коэффициенті орташа 
жалақысы болған кезде:

ерлерде – 51, 6%-ды
әйелдерде – 46,1%-ды құрайды. 

Бұл ретте жинақтаушы құрамдауыш есебінен алмастыру коэффициенті тиісінше 38,5%-
ды және 33%-ды құрайды. Мұндай қызметкерлерде ортақ зейнетақы алу құқығы 
болмайды.  
Жынысы 

ерлер
женщины

Жас

63
63

МЗЖ

38,5%
33%

Базалық 
зейнетақы
13,1%
13,1%

Барлығы  (МЗЖ + базалық 
зейнетақы)
51,6%
46,1%

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 18 маусымдағы №841 Жарлығымен 
бекітілген Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесін одан әрі жаңғыртудың 2030 
жылға дейінгі тұжырымдамасында зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі кемінде 35 жыл 
және жылына аудару жүйелілігі 12 рет болса (халықаралық стандарттар деңгейінде), 
жоғалтқан жалақысының кемінде 40%-ы деңгейінде жиынтық зейнетақы төлемдерін 
алмастыру коэффициентін 2030 жылға дейін халықаралық стандарттар деңгейінде 
сақтау көзделген. 

ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІ
ҚАЛАЙ ҚҰРЫЛҒАН3

Қазақстанда зейнетақымен қамсыздандыру «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы ҚР Заңына сәйкес жүзеге 
асырылады.

Заңға сәйкес «Зейнетақы - мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің және (немесе) 
жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің және (немесе) еңбек сіңірген жылдары 
үшін және (немесе) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан және (немесе) ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетiн зейнетақы төлемдерiнiң жиынтығы».

КӨҰ өсуі нәтижесінде және соның салдарынан әлеуетті қолдау коэффициентінің 
артуы нәтижесінде бюджетке түсетін жүктемені азайту мақсатында Қазақстан 1990-
шы жылдардың соңында елдегі зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін реформалады 
және 1998 жылдан бастап жинақтаушы зейнетақы жүйесін (ЖЗЖ) енгізді, онда әрбір 
қызметкер ай сайынғы табысынан міндетті зейнетақы жарналарын аудару арқылы өзінің 
болашақ зейнетақы капиталын дербес қалыптастырады. Бұл ретте ЖЗЖ енгізілгенге дейін 
еңбек өтілі бар және бұрын бюджетке зейнетақы аударымдарын төлейтін жұмысшылар 
бойынша мемлекет еңбек (ортақ) зейнетақысын бюджет қаражаты есебінен төлеу 
жөніндегі өз міндеттемелерін сақтап қалды.

Ортақ зейнетақы 1998 жылға дейін кем дегенде 6 ай өтілі болған кезде төленетінін 
ескерсек, 2040-шы жылдардың басында алғаш рет зейнетке шығатын азаматтарға ортақ 
зейнетақы тағайындау тоқтатылады.
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Қазақстанда көп деңгейлі зейнетақы жүйесі іске қосылған.

Бірінші деңгей мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен зейнетақы төлемдерін (ортақ 
және базалық зейнетақы төлемдері) қамтиды.

Екінші деңгей міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ), міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары (МКЗЖ) есебінен зейнетақы жарналары қамтылатын міндетті жинақтаушы 
жүйені білдіреді.

Үшінші деңгей  – ерікті зейнетақы жарналары  (ЕЗЖ) есебінен зейнетақы төлемдері 
қамтылатын ерікті жинақтаушы жүйе.

Базалық зейнетақы төлемі азаматтарға, сондай-ақ республика аумағында тұрақты 
тұратын адамдарға зейнеткерлік жасқа жеткен кезде тағайындалады, алайда оның 
мөлшері 1998 жылға дейінгі және одан кейінгі еңбек өтіліне (зейнетақы жүйесіне қатысу 
өтіліне) байланысты ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-дан 100%-ға дейін өзгеруі 
мүмкін. Зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі он жыл және одан аз болған не болмаған кезде 
мұндай базалық зейнетақы мөлшері тиісті қаржы жылына арналған республикалық 
бюджет туралы заңда белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейі шамасының 54%  құрайды 
(2019 жылы ең төмен күнкөріс деңгейі - 29 698 теңге, ең төмен күнкөріс деңгейінің 
54%-ы –16 037 теңге), зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі он жылдан артық әрбір толық 
жыл үшін оның мөлшері 2 тармақ пайызға арттырыла отырып, бірақ ең төмен күнкөріс 
деңгейі шамасының 100%-дан аспайтын мөлшерде беріледі.

Ортақ зейнетақыны 1998 жылға дейін кемінде жарты жыл еңбек өтілі бар адамдар алады.  
Оның мөлшері жұмыс өтілі мен жалақысына байланысты. Жоғалтқан табыстың 60%-на 
тең зейнетақының толық мөлшерін алу үшін 1998 жылға дейінгі еңбек өтілі ерлер үшін 
25 жылды, әйелдер үшін 20 жылды құрауы тиіс. Еңбек өтілі есебіне жоғары оқу орнында 
оқу, әскердегі қызметі, 3 жасқа дейінгі бала күтімі бойынша уақыт кіреді. Талап етілетін 
өтілден артық әрбір қосымша жыл үшін ортақ зейнетақы 60%-дан 1 пайыздық тармаққа 
жоғалған табыстың ең жоғары 75%-ына дейін ұлғайтылады. Керісінше, еңбек өтілі аз 
болған жағдайда ортақ зейнетақы мөлшері пропорционалды түрде азаяды. Жоғалған 
табыстың мөлшерін айқындау кезінде зейнеткердің таңдауы бойынша 1995 жылғы 1 
қаңтардан бастап жұмыстағы үзілістерге қарамастан қатарынан кез келген үш жыл (36 
ай) үшін орташа айлық табыс есепке алынады. 1998 жылғы 1 қаңтардан басталған кезең 
үшін орташа айлық табыстың мөлшері БЖЗҚ-ға міндетті зейнетақы жарналары жүзеге 
асырылған табысқа сәйкес айқындалады. Ортақ  зейнетақы есебіне қабылданатын 
табыстың ең жоғары мөлшері 46 айлық есептік көрсеткішпен шектеледі (2019 жылы-
116 150 теңге).

Екінші және үшінші деңгей ҚР жинақтаушы зейнетақы жүйесін қамтиды.  Барлық кезең 
ішіндегі жинақтаушы зейнетақы жүйесіндегі негізгі оқиғалар 10-қосымшада келтірілген. 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАРЫ 

Азаматтардың өзінің болашақ зейнетақысына жауапкершілігі 
Зейнетақымен қамсыздандырудың қолданыстағы үлгісі әрбір азаматтың болашақтағы 
зейнетақымен қамтамасыз етілуі үшін дербес жауапты болуына бағдарланған: «қанша 
таптың, жинадың – сонша алатын боласың». 
 

Белгіленген жарналары бар зейнетақы жүйесі
Жинақтаушы зейнетақы жүйесінде жұмыс істейтін буын жарналарды табыстың пайызы 
ретінде белгіленген мөлшерде төлейді. Жарналар жинақталады, инвестицияланады 
және инвестициядан алынған кірістермен бірге одан әрі жинақты жүзеге асырғандарды 
зейнетақымен қамсыздандыру үшін қолданылады. Зейнетақы мөлшері жарналардың 
сомасы мен оны төлеудің жүйелілігіне, сондай-ақ алынған инвестициялық кіріске 
байланысты болады. Зейнетақы төлеу жеке зейнетақы шотындағы жинақтар толық 
таусылғанға дейін ай сайынғы кесте бойынша жүзеге асырылады.

ЖЗШ-дағы дербестендірілген есеп 
ҚР жинақтаушы зейнетақы жүйесі азаматтардың жеке зейнетақы шоттарына (ЖЗШ) келіп 
түсетін МЗЖ, МКЗЖ және ЕЗЖ дербестендірілген есебіне кепілдік береді. Әрбір қызметкер 
міндетті және ерікті жарналардың дұрыс түсуін, алынған инвестициялық кірістің мөлшерін 
тексере отырып, өзінің зейнетақы шотының (шоттарының) жай-күйін қадағалай алады. 
Инвестициялық кіріс ЖЗШ-ға күн сайын есептеледі.

Салымшының меншік құқығы 
ЖЗШ-дағы жинақталған МЗЖ, МКЗЖ және ЕЗЖ, есептелген инвестициялық кіріс, 
сондай-ақ жұмыс берушінің жұмыскердің пайдасына БЖЗҚ-ға уақтылы аудармаған 
жарналары үшін өсімпұлдары мен айыппұлдары салымшының (алушының) меншігі 
болып табылады. Бұл зейнетақы жинақтары мұрагерлік бойынша берілуі не басқа елге 
тұрақты тұруға көшкен жағдайда толық алынуы мүмкін дегенді білдіреді. Зейнетақы 
жинақтары кепілге берілмейді. Сонымен бірге, зейнетақы жинақтары бірлесіп жинаған 
мүлікке жатпайды, олар бойынша тыйым салуға немесе борыштар бойынша немесе 
салымшы банкрот болған жағдайда өндіріп алуға рұқсат берілмейді.

Зейнетақы жинақтарының сақталуына кепілдік 
«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» ҚР Заңында 
мемлекет алушыларға БЖЗҚ-дағы зейнетақы жарналарының міндетті түрлерінің 
белгіленген жасқа толуы кезінде, мерзімсіз белгіленген бірінші немесе екінші топтағы 
мүгедектік туындаған жағдайда, сондай-ақ шетелге тұрақты тұруға кеткен кездегі 
инфляция деңгейін ескере отырып, нақты енгізілген зейнетақы жарналары мөлшерінде 
сақталуына кепілдік береді деп бекітілген.

ҚР ЖЗЖ ҚАТЫСУШЫЛАР 

Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесі мынадай қатысушылардан 
тұрады:

ҚР Үкіметі
(БЖЗҚ-ның жалғыз акционері)
• Зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы мемлекеттік  саясатты жүзеге асырады; 
• зейнетақы жарналарын аудару тәртібін айқындайды; 
• зейнетақы төлемдері және мемлекеттік кепілдік төлемдері тәртібін айқындайды; 
• зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін 

бекітеді; 
• пайдасына МКЗЖ аударылатын кәсіптердің тізбесін бекітеді.  

Ұлттық қорды басқару кеңесі 
(Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы консультативтік-кеңесші орган) 
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• Зейнетақы активтерін басқарудың тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстарды қарайды 
және әзірлейді; 

• Зейнетақы активтерін орналастыру үшін рұқсат етілген құралдардың тізбесі бойынша 
ұсыныстар әзірлейді және аталған тізбені мақұлдайды;

• БЖЗҚ қызметі туралы жыл сайынғы есепті қарайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
(ҚР Үкіметінің тапсырмасы бойынша БЖЗҚ жалғыз акционерінің құқығын жүзеге 
асырады.  БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлік басқарушы. БЖЗҚ кастодиан банкі)
• Зейнетақы активтерін басқарады (оларды инвестициялайды); 
• Кастодиандық қызметтерді көрсетеді; 
• БЖЗҚ инвестициялық декларациясын бекітеді; 
• Қаржылық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады (01.01.2020 жылдан 

бастап бұл қызмет Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту 
жөніндегі жаңадан құрылған агенттікке берілді);

• БЖЗҚ меншікті активтерін басқарады.

Мемлекеттік корпорация
«Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ – «бір терезе» 
қағидаты бойынша жеке және заңды тұлғаларға мемлекеттік қызметтер мен сервистер 
көрсетілетін бірыңғай алаң».
• Жұмыс берушілерден зейнетақы жарналары аударымдарын қабылдайды және 

оларды БЖЗҚ кастодиандық шотына аударады, БЖЗҚ-ға түсімдер туралы ақпаратты 
есепке алу үшін береді;

• зейнетақы жарналарының қате есептелген және аударылған сомаларын қайтарады;
• композиттік қызмет аясында азаматтардың базалық және ортақ зейнетақыны, 

сондай-ақ БЖЗҚ-дан кесте бойынша зейнетақы жарналарының міндетті түрлері 
есебінен төлемдерді тағайындау өтініштерін қабылдайды;

• мемлекеттік бюджеттен зейнетақыны есептейді, базалық және ортақ зейнетақыны 
төлеуді, сондай-ақ БЖЗҚ-дан төленетін төлемдерді зейнеткердің банктік шотына 
аударады;

• мемлекеттік кепілдікті (БЖЗҚ-дағы зейнетақы жинақтарының нақты сомасы мен 
төлем құқығы басталған күнгі жинақталған инфляцияны ескере отырып, төленген 
зейнетақы жарналарының міндетті түрлерінің құны арасындағы теріс айырманы) 
есептейді және төлейді.

БЖЗҚ
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ – Қазақстан Республикасының 
жинақтаушы зейнетақы жүйесінің барлық қаржылық және ақпараттық ағындарының 
бірыңғай басқарушысы және операторы.
• Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің мәселелері бойынша ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстары мен консультацияларды жүргізеді; 
• жарналардың міндетті және ерікті түрлері есебінен ЖЗШ ашады; 
• зейнетақы активтері мен міндеттемелерінің есебін жүргізеді; 
• салымшылардың ЖЗШ-сына инвестициялық кірісті есептейді; 
• салымшыларға ЖЗШ жай-күйі туралы ақпарат (үзінді көшірме) береді; 
• Зейнетақы төлемдерін жүзеге асырады (Мемлекеттік корпорация жүзеге асыратын, 

зейнеткерлік жасқа жеткен кезде зейнетақы жарналарының міндетті түрлері есебінен 
кесте бойынша төлемдерді қоспағанда)  және өмір бойғы зейнетақы аннуитеті 
шарттары бойынша зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымдарына аударады. 

ЖАРНАЛАР (МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ) МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

БЖЗҚ-ға төленуге жататын МЗЖ міндетті зейнетақы жарналарын есептеу үшін алынатын 
ай сайынғы кірістің 10% мөлшерінде белгіленеді. Бұл ретте МЗЖ есептеу үшін алынатын 
ай сайынғы кіріс республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген 
ең төмен жалақының 50 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс. Бұл ретте МЗЖ есептеу 
үшін алынатын ең жоғары жиынтық жылдық кіріс республикалық бюджет туралы заңда 
тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен жалақының 50 еселенген мөлшерінің он екі 
мөлшерінен аспауға тиіс.

Мыналар МЗЖ есептеу объектілері болып табылады:
• заңды тұлғалар үшін - жалдамалы жұмыскерлер мен азаматтық-құқықтық сипаттағы 

шарт жасасқан жеке тұлғалардың міндетті зейнетақы жарналарын есептеу үшін 
қабылданатын ай сайынғы табысы, ол республикалық бюджет туралы заңда тиісті 
қаржы жылына белгіленген ең төменгі жалақының елу еселенген мөлшерінен 
аспайды;

• жеке практикамен айналысатын адамдар, сондай-ақ жалдамалы жұмыскерлердің 
еңбегін пайдаланатын дара кәсіпкерлер үшін - жалдамалы жұмыскердің міндетті 
зейнетақы жарналарын есептеу үшін қабылданатын, тиісті қаржы жылына арналған 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі жалақының 50 еселенген 
мөлшерінен аспайтын ай сайынғы табысы; 

• нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын азаматтық-
құқықтық сипаттағы шарттар бойынша табыс алатын жеке тұлғалар үшiн БЖЗҚ-ға 
төленуге жататын МЗЖ табысының 10%  мөлшерiнде, бiрақ тиісті қаржы жылына 
республикалық бюджет туралы заңда белгiленген ең төмен жалақының 50 еселенген 
мөлшерiнiң 10%-дан жоғары болмайтын мөлшерде белгiленедi;

• жеке практикамен айналысатын адамдар, сондай - ақ дара кәсіпкерлер үшін - 
алатын табыс. Бұл ретте жеке практикамен айналысатын адамдар, сондай-ақ дара 
кәсіпкерлер үшін міндетті зейнетақы жарналарын есептеу мақсаттары үшін алынатын 
табыс «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» ҚР 
Заңының 25-бабының 4-тармағында белгіленген мөлшерлер шегінде, бірақ Салық 
кодексіне сәйкес салық салу мақсаттары үшін айқындалатын табыстан аспайтын, олар 
дербес айқындайтын сома болып табылады.

Табысы болмаған жағдайда, жеке практикамен айналысатын адамдар, сондай-ақ дара 
кәсіпкерлер республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең 
төмен жалақы мөлшерінің 10%  есебімен өз пайдасына БЖЗҚ-ға МЗЖ төлеуге құқылы; 
• мемлекеттік корпорация үшін - еңбек ету қабілетінен және (немесе) жұмысынан 

айырылу жағдайына, бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты 
берілетін ай сайынғы әлеуметтік төлемдер, сондай-ақ жүктілігіне, босануына, 
жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуына байланысты табысынан айырылу 
жағдайына берілетін әлеуметтік төлемдер;

• Қазақстан Республикасының шетелдік мекемелерінде жұмыс істейтін дипломатиялық 
қызмет персоналы бөлігінде ҚР Сыртқы істер министрлігі үшін - ҚР Сыртқы істер 
министрлігі орталық аппаратының персоналына теңестірілген лауазымдар бойынша 
жалақының 100 % мөлшері; 

• сақтандыру ұйымы үшін - жалақысынан (табысынан) айырылуына байланысты 
залалды өтеу ретіндегі сақтандыру төлемі;

• салық агенті болып табылмайтын жеке тұлғалармен жасалған азаматтық-құқықтық 
сипаттағы шарттар бойынша табыс алатын жеке тұлғалар үшін - нысанасы жұмыстарды 
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• жасау арқылы ең төменгі 
зейнетақы мөлшерінен аз 
емес төлемді қамтамасыз ету 
үшін зейнетақы жинақтары 
жеткілікті болған кезде 55 
жасқа толған ерлер, 51 жасқа 
(01.01.2019 ж. бастап), 51,5 
(01.01.2020 ж. бастап) жасқа 
толған әйелдер, әрі қарай 55 
жасқа (01.01.2027 ж. бастап) 
толғанға дейін жас кезеңді 
түрде көтеріліп отырады;

• егер мүгедектiгi мерзiмсiз 
болып белгiленсе, бiрiншi 
және екiншi топтардағы 
мүгедектер;

• ҚР аумағынан тысқары 
тұрақты тұратын жерге кеткен, 
ҚР заңнамасында анықталған 
кету дерегін растайтын 
құжаттарды ұсынған 
шетелдiктер мен азаматтығы 
жоқ адамдар.

МЗЖ есебінен БЖЗҚ-да 
зейнетақы жинақтары бар адам 
қайтыс болған жағдайда, олар 
ҚР заңнамасымен белгіленген 
тәртіппен мұраға қалдырылады. 

• жасау арқылы пайдасына 
жинап келгенде кемінде 60 
күнтізбелік ай МКЗЖ төленген 
50 жасқа толған адамдар;

• 63 жасқа толған ерлер, 59 
жасқа (01.01.2019 ж. бастап), 
59,5 (01.01.2020 ж. бастап) 
жасқа толған әйелдер, әрі 
қарай 63 жасқа (01.01.2027 
ж. бастап) толғанға дейін 
жас кезеңді түрде көтеріліп 
отырады;

• егер мүгедектiгi мерзiмсiз 
болып белгiленсе, бiрiншi 
және екiншi топтардағы 
мүгедектер;

• ҚР аумағынан тысқары 
тұрақты тұратын жерге кеткен, 
ҚР заңнамасында анықталған 
кету дерегін растайтын 
құжаттарды ұсынған 
шетелдiктер мен азаматтығы 
жоқ адамдар.

МКЗЖ есебінен БЖЗҚ-да 
зейнетақы жинақтары бар адам 
қайтыс болған жағдайда, олар 
ҚР заңнамасымен белгіленген 
тәртіппен мұраға қалдырылады.

• кететін немесе 
кеткен, ҚР 
заңнамасында 
а н ы қ т а л ғ а н 
кету ниетін 
немесе дерегін 
р а с т а й т ы н 
қ ұ ж а т т а р д ы 
ұ с ы н ғ а н 
ш е т е л д i к т е р 
мен азаматтығы 
жоқ адамдар.

ЕЗЖ есебінен 
БЖЗҚ-да және 
(немесе) ерікті 
ж и н а қ т а у ш ы 
з е й н е т а қ ы 
қорында зейнетақы 
жинақтары бар 
адам қайтыс болған 
жағдайда, олар 
ҚР заңнамасымен 
б е л г і л е н г е н 
тәртіппен мұраға 
қалдырылады.

01.01.2018 жылдан бастап МЗЖ және МКЗЖ есебінен БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдері 
ай сайын белгіленген кесте бойынша жүзеге асырылады. 

Ай сайынғы зейнетақы төлемінің мөлшері ҚР Үкіметінің 02.10.2013ж. № 1042 
қаулысымен бекітілген Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу әдістемесіне сәйкес 
есептелген зейнетақы төлемдерінің жылдық сомасының он екіден бір бөлігі ретінде 
анықталады.

Бұл ретте ай сайынғы зейнетақы төлемінің есептелген мөлшері республикалық бюджет 
туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейінің кемінде 
54%-ы мөлшерінде төленеді (2019 жылы – 16 036,9 теңге = 54% * 29 698 теңге).

Өтініш білдірген күні зейнетақы жинақтарының сомасы республикалық бюджет туралы заңмен 
тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі зейнетақының он екі еселенген мөлшерінен 
аспайтын болса, бұл сома БЖЗҚ-дан алушыға бірден төленеді (2019 жылы – 433 296 теңге 
= 12 * 36 108). 

Кезекті ай сайынғы төлем жасалған соң, ЖЗШ-дағы зейнетақы жинақтарының қалдығы 
республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 54 пайызынан кем сома болса, бұл қалдық кезекті төлем сомасымен 
бірге төленеді.

орындау (қызметтер көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық сипаттағы 
шарттар бойынша алған табысы; 

• Салық кодексінің 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып 
табылатын жеке тұлғалар үшін - өз пайдасына БЖЗҚ-ға төленуге жататын міндетті 
зейнетақы жарналары республикалық, облыстық маңызы бар қалаларда, астанада 
- айлық есептік көрсеткіштің 1 еселенген мөлшерінің және басқа елді мекендерде 
айлық есептік көрсеткіштің 0,5 еселенген мөлшерінің 30% құрайды. Бұл ретте 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 
қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің мөлшері қолданылады.

2014 жылғы 1 қаңтардан бастап өндірістердің, жұмыстардың, еңбек жағдайлары 
зиянды жұмыстармен айналысатын жұмыскерлер кәсіптерінің тізбесінде  көзделген 
жұмыскерлердің еңбегін пайдаланатын агенттер ай сайын БЖЗҚ-ға МКЗЖ есептеуге 
және аударуға тиіс.

МКЗЖ есептеу қызметкердің табыс сомасынан 5%  мөлшеріндегі мөлшерлемені қолдану 
арқылы жүзеге асырылады. 

ЕЗЖ мөлшерлемесі, оларды төлеу тәртiбi, сондай-ақ зейнетақы төлемдерiн төлеу тәртiбi 
ЕЗЖ есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт тараптарының келiсуi бойынша 
белгiленедi. Жеке және заңды тұлғалар алушының пайдасына ЕЗЖ-ның салымшылары 
болуы мүмкiн.

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қызметкердің ай сайынғы табысынан зейнетақы жүйесінің 
жаңа шартты-жинақтаушы құрамдауышын - жұмыс берушінің 5% міндетті зейнетақы 
жарналарын (ЖМЗЖ) енгізу жоспарлануда. ЖМЗЖ зейнетақымен қамсыздандыру 
жауапкершілігін мемлекет, қызметкер және жұмыс беруші арасында бөлу арқылы 
зейнетақымен қамсыздандыру деңгейін арттыруды қамтамасыз етуге арналған.

БЖЗҚ-ДАН ТӨЛЕМДЕР

БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдері мынадай тағайындау түрлері бойынша:
• жасына қарай,
• мерзімсіз белгіленген 1 және 2-топтардағы мүгедектік бойынша,
• шетелге ТТЖ-ға кетуге байланысты,
• салымшының (алушының) қайтыс болуына байланысты – жерлеуге және 

мұрагерлік бойынша жүзеге асырылады.

МЗЖ есебінен

• ерлер 63 жасқа толған, 
әйелдер 59 жасқа 
(01.01.2019ж. бастап), 59,5 
(01.01.2020ж. бастап) жасқа 
толған кезде, әрі қарай 63 
жасқа (01.01.2027 ж. бастап) 
толғанға дейін жас кезеңді 
түрде көтеріліп отырады;

• зейнетақы аннуитеті шартын 

МКЗЖ есебінен

• республикалық бюджет 
туралы заңмен тиісті қаржы 
жылына белгіленген ең төменгі 
зейнетақы мөлшерінен төмен 
емес төлемді қамтамасыз ету 
үшін зейнетақы жинақтары 
жеткілікті болған кезде 
сақтандыру ұйымымен 
зейнетақы аннуитеті шартын 

Зейнетақы төлемдеріне құқығы бар адамдар:
ЕЗЖ есебінен

• елу жасқа 
т о л ғ а н 
адамдар;

• м ү г е д е к 
адамдар;

• ҚР аумағынан 
т ы с қ а р ы 
т ұ р а қ т ы 
тұратын жерге 
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ЕЗЖ есебінен БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдері алушының ЖЗШ-ындағы сома шегінде:
1. алушы өтініште анықтаған мөлшерде белгіленген кесте бойынша (ай сайын, 

жыл сайын) зейнетақы төлемдері түрінде жүзеге асырылады. Алушы зейнетақы 
төлемдерінің кезеңділігі мен мөлшерін өзгертуге құқылы; 

2. алушы өтініште анықтаған мөлшерде не толық көлемде бірден жүзеге асырылады. 
Зейнетақы төлемдері өтініш берілген күннен бастап белгіленеді және зейнетақы 
жинақтары таусылғанше не қоса алғанда қайтыс болған айға дейін жүзеге асырылады. 

4НЕГІЗГІ
КӨРСЕТКІШТЕР4

4.1 ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҚТАРЫ

2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы жыл 
ішінде 1 422 897 млн. теңгеге (немесе 15%-ға) артып, 10 800 539 млн. теңге болды. 
Соңғы 5 жылдағы зейнетақы жинақтарының жыл сайынғы орташа өсімі – 19%. 
Сонымен, 5 жыл ішінде зейнетақы жинақтары екі есеге артты. ҚР ЖІӨ көлеміне зейнетақы 
жинақтары көлемінің қатынасы 2019 жылы 15,5% болды.

Есепті күнде зейнетақы жинақтары 30,6%-ға таза инвестициялық кіріс есебінен құралып 
отыр. 

Зейнетақы жинақтары сомасының өсімі кіріс ағындар, таза инвестициялық кіріс және 
шығыс ағындар арасындағы айырма есебінен құралады. 

Зейнетақы жарналары, өсімпұл және басқа түсімдер кіретін кіріс ағындар 2019 жылы 
991 606 млн. теңге болып, 2018 жылғы көрсеткіштен 17%-ға асып түсті. 2019 жылы 
салымшылардың шотына түскен зейнетақы жарналарының жалпы сомасы – 990 119 
млн. теңге, бұл 2018 жылғыдан 17%-ға көп, 
оның ішінде МЗЖ есебінен – 946 363 млн теңге (жалпы сомадан 95,5%), 

МКЗЖ есебінен – 43 400 млн теңге (4,5%), 
ЕЗЖ есебінен – 356 млн теңге. 

2019 жылы БЖЗҚ-ға түскен зейнетақы жарналарының орташа айлық көлемі – 82 510 
млн. теңге. Бес жылдық кезеңдегі кіріс ағындар төмендегі кестеде берілді.

4Если в течение одного календарного месяца на один ИПС поступало более 1 взноса, все эти взносы учитываются как 
один единый взнос.
5http://stat.gov.kz
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Белсенді шоттар саны (2019 жылы ең болмағанда 1 жарна түскен) – 6,6 млн (2018 жылы 
– 6,4 млн), 2019 жылғы жарна түсімінің орташа жиілігі – жылына 8,13 жарна (2018 жылы 
– 7,96). 2019 жылғы бірыңғай жиынтық төлем (БЖТ) түріндегі жарналарды ескермегенде, 
жеке кәсіпкерлерден жарналарды ескермегенде, орташа айлық МЗЖ сомасы – 18,6 мың 
теңге  (2018 жылы – 16,5 мың теңге). Салыстыру үшін, 2020 жылғы 01 қаңтардағы 
жұмыспен қамтылған халық саны – 8,8 млн. адам, 2019 жылғы ҚР ҰЭМ  Статистика 
комитетінің деректеріне сай Республика бойынша орташа еңбекақы 165,2 мыңнан 208,6 
мың теңгеге дейін өзгерген (2018 ж. ішінде - 148,7 мыңнан 182,8 мың теңгеге дейін).

Кіріс ағындар, млн 
теңгемен
оның ішінде
барлық жарна, млн 
теңгемен

МЗЖ, млн. теңгемен
МКЗЖ, млн. теңгемен
ЕЗЖ, млн. теңгемен

Пеня и прочие Өсімпұл 
және басқа түсімдер, млн 
теңгемен

2015

690 099
 
688 835
657 567
31 133
135

1 264

2016

700 750
 
698 423
666 160
31 988
275

2 327

2017

757 699
 
756 053
720 412
35 216
425

1 646

2018

848 686
 
847 382
807 613
39 510
259

1 304

2019

991 606
 
990 119
946 363
43 400
356

1 487

2018 жылмен салыстырғанда 2019 жылы орташа жарна мөлшері 11%-ға, белсенді 
шоттар саны 3,4%-ға, сондай-ақ орташа жарна жиілігі 2,1%-ға өсіп, 2018 жылмен 
салыстырғанда 2019 жылы түскен МЗЖ көлемінің 138 749 млн. теңгеге немесе 17%-
ға артуына әсер етті. Бұл ретте орташа жарнаның жыл сайынғы артуы елдегі еңбекақы 
өсіміне байланысты болып отыр. 

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтар 
үшін салықтық түзімнің жаңа түрі БЖТ енгізілді, оның 30%-ы ЖЗШ-ға МЗЖ түрінде 
аударылады. 2019 жылы БЖТ төлеу белсенділігі үнемі артып отырды. Осылайша, 
қаңтарда жарна төлеушілер саны 3,6 мың болса, желтоқсан айында 59,8 мыңға жетті, 
орташа айлық төлеушілер саны – 39,7 мың. Барлығы 2019 жылы БЖТ төлеу аясында 
БЖЗҚ-ға 277 мың ЖЗШ-ға жалпы сомасы 253,4 млн. теңге түсті. Бұл ретте жарна аудару 
жиілігі көрсеткішінің төмен екенін айта кеткен дұрыс. Сонымен, есепі кезеңде 89,0% 
ЖЗШ-ға (246 мың) 1 жарнадан 3 жарнаға дейін түсті, 4 жарнадан 6 жарнаға дейін – 
5,9% ЖЗШ (16,3 мың), 7 жарнадан 9 жарнаға дейін – 3,2% (9,0 мың), 10 жарнадан 12 
жарнаға дейін – 1,9% (5,1 мың). 

Жеке табыс салығын, сақтандыру ұйымдарына аударымдар және әскери қызметшілердің 
бұрын салынған 50% МЗЖ-ын бюджетке қайтару ескерілген зейнетақы төлемдері кіретін 
2019 жылғы шығыс ағындар – 210 465 млн. теңге, бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 25%-
ға артық.

Жеке табыс салығы ескерілген барлық тағайындау түрі бойынша 2019 жылғы зейнетақы 
төлемдері – 153 269 млн теңге, бұл 2018 жылғыдан 8%-ға көп. Тағайындау түрлері 
бөлігіндегі төлемдер құрылымы төмендегі кестеде берілді.
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Төлемдер тағайындамасы

Барлық төлем, млн тг
жасына қарай
мүгедектік бойынша
Қазақстан Республикасы 
аумағынан тысқары 
кетуге байланысты
мұрагерлерге
жерлеуге
басқа адамдарға

2015

116 898
83 918
2 023

14 677
13 313
2 639
328

2016

147 002
102 767
2 806

21 723
16 643
2 919
145

2017

185 060
132 632
3 673

26 768
18 990
2 918
79

2018

142 557
78 945
2 013

35 981
22 844
2 704
71

2019

153 269
69 778
1 836

50 514
27 856
3 152
134

2019 жылғы алушылар саны – 309,6 мың адам, бұл өткен жылдың көрсеткішінен (281,9 
мың адам) 10%-ға жоғары. Бұл ретте 2019 жылы төлемге қабылданған өтініштер саны 
– 225,4 мың, бұл өткен жылдың көрсеткішінен (240,4 мың) 6 %-ға аз. 

Зейнетақы төлемдерінің кезеңділігі бөлігінде: төмендегідей төлем жасалған алушылар 
саны: 

біржолғы төлемдер – 125,2 мың (39,7%), жалпы төлем сомасы 87 274 млн теңге 
(56,9%), 
кесте бойынша – 190,2 мың алушы, жалпы төлем сомасы 65 995 млн. теңге (43,1%), 
оның ішінде ай сайын – 148,4 мың адам, жалпы төлем сомасы 29 045 млн теңге 
(жалпы төлем сомасынан 19,0%). 

Салыстыру үшін 2018 жылғы: 
біржолғы төлемдер – 114,2 мың адам, жалпы төлем сомасы 66 603 млн теңге (жалпы 
төлем сомасынан 46,7%);
кесте бойынша – 174,1 мың алушы, жалпы төлем сомасы 75 954 млн теңге (жалпы 
төлем сомасынан 53,3%), оның ішінде ай сайын – 70,7 мың адам, жалпы төлем 
сомасы 7 880 млн теңге (жалпы төлем сомасынан 5,5%).

2019 жылы 220,6 мың немесе жалпы алушылар санынан 71% адамға «жасына қарай» 
тағайындауы бойынша төлемдер жасалды, оның 120,5 мыңы - ерлер, 100,1 мыңы - 
әйелдер. 81,9% ерлер мен 89,7% әйелдер тиісінше 63-64 жас және 59-60 жас санатына 
жатады. 

Ай сайынғы кесте бойынша орташа төлем мөлшері – 21 165 теңге, ең жоғарғысы – 514,7 
мың теңге (2018 жылы – тиісінше 20 177 теңге және 502,4 мың теңге).

2019 жылы зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша сақтандыру ұйымдарына зейнетақы 
жинақтарын аударудың елеулі түрде өскені байқалып отыр, бұл шығыс ағындардың 
негізгі өсіміне себеп болып отыр.

Аударымдар өсімі Заңға сәйкес 01.01.2014 жылдан бастап толық 5 жыл ішінде пайдасына 
МКЗЖ аударылған салымшыларда 01.01.2019 жылдан бастап елу жасқа толғанда 
зейнетақы аннуитетін сатып алу мүмкіндігінің болуына байланысты. Бұл ретте зейнетақы 
аннуитеті шартын жасау үшін МКЗЖ есебінен құралған зейнетақы жинақтары жеткіліксіз 
болған жағдайда, МЗЖ есебінен құралған зейнетақы жинақтарын пайдалануға болады. 
Осылайша, 2019 жылы мұндай алушылар саны 1 553 адам болды, олар бойынша 
барлық жарна түрінің есебінен жалпы аударым сомасы – 22,8 млрд. теңге.

Есепті кезеңдегі алушылардың жалпы саны – 4 610 адам, бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 
2,1 есе көп (2 157 адам), аударым сомасы – 56 921 млн. теңге, бұл 2018 жылғыдан 2,2 
есе көп (26 081 млн. теңге), бір алушыға орташа аударым сомасы – 12,3 млн. теңге, бұл 
өткен жылдың көрсеткішінен 2 %-ға көп (12,1 млн. теңге). 

2019 жылы БЖЗҚ зейнетақы активтеріне есептелген инвестициялық кіріс – 699 767 млн. 
теңге. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген таза инвестициялық кіріс 
(комиссиялық сыйақы шегерілген) – 641 757 млн. теңге. 

5 жылдағы динамикада инвестициялық кірістің тұрақты өсім көрсетіп отырғанын айта 
кеткен жөн, зейнетақы активтерінің кірістілігі негізінен, инфляция деңгейінен асып түскен, 
2015-2019 жылдардағы инфляциямен салыстырғанда, кірістілік бойынша деректер 
34-бетте берілді.

6

616 037 теңге – республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
54% (2019 жылы – 29 698 теңге)
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Есептелген инвестициялық кіріс, млн. теңгемен

Қаржы құралдары бойынша сыйақы түріндегі табыс, оның 
ішінде:
орналастырылған салымдар бойынша
купон немесе дисконт бойынша
акциялардың дивидендтері бойынша
«Кері РЕПО» операциялары бойынша
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан (нетто) табыс (шығыс) 
Қайта бағалаудан (нетто) табыс (шығыс), оның ішінде:
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен
шетелдік валютаны қайта бағалаудан
басқа активтерді қайта бағалаудан
Сыртқы басқарудағы активтер
бойынша табыс (шығыс)
Инвестициялық қызметтен басқа табыс
Инвестициялық қызметтен басқа (шығыс)
Итого инвестиционный доход, в млн тенге

2018 ж. үшін

554 874
43 885
497 788
10 497
2 704
16 450
411 136
17 099
388 817
5 221

12 276
6 277
23 835
977 180

2019 ж. үшін

665 056
46 875
600 879
17 175
127
38 753
(22 924)
(35 351)
(7 373)
19 801

12 942
6 350
411
699 767

Есепті кезеңдегі алушылардың жалпы саны – 4 610 адам, бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 
2,1 есе көп (2 157 адам), аударым сомасы – 56 921 млн. теңге, бұл 2018 жылғыдан 2,2 
есе көп (26 081 млн. теңге), бір алушыға орташа аударым сомасы – 12,3 млн. теңге, бұл 
өткен жылдың көрсеткішінен 2 %-ға көп (12,1 млн. теңге). 

2019 жылы БЖЗҚ зейнетақы активтеріне есептелген инвестициялық кіріс – 699 767 млн. 
теңге. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген таза инвестициялық кіріс 
(комиссиялық сыйақы шегерілген) – 641 757 млн. теңге. 

5 жылдағы динамикада инвестициялық кірістің тұрақты өсім көрсетіп отырғанын айта 
кеткен жөн, зейнетақы активтерінің кірістілігі негізінен, инфляция деңгейінен асып түскен, 
2015-2019 жылдардағы инфляциямен салыстырғанда, кірістілік бойынша деректер 
34-бетте берілді. 

Басқа кезеңдердегі көрсеткіштермен салыстырғанда, 2015 және 2018 жылдардағы 
инвестициялық кіріс көрсеткіштері ерекше, бұл негізінен, шетелдік валютада 
номиналданған құралдар бойынша бағам құбылмалылығынан зейнетақы активтерін 
қайта бағалаудан елеулі түрде табыс алуға байланысты. Сонымен, 2018 жылы шетелдік 
валютаны қайта бағалаудан алған табыс – 388 817 млн. теңге, ал 2019 жылы табыстың 
аталған бабы бойынша 7 373 млн. теңге мөлшерінде шығын болды. Өткен жылмен 
салыстырғанда, 2019 жылғы табыс құрылымы төмендегі кестеде берілді.

01.01.2020 ж.

Шот
саны

10 108 355
9 918 139

Сома, млн
теңге

10 552 458
10 549 656

Атауы

1.МЗЖ бойынша ЖЗШ саны:
МЗЖ (дұрыс деректемелермен):

4.2 ЖЗШ ҚҰРЫЛЫМЫ

01.01.2020 жылғы жағдай бойынша ЖЗШ саны жыл ішінде 292,0 мың ЖЗШ-ға (3%) 
артып, 10,7 млн. бірлік болды, 
оның ішінде МЗЖ бойынша – 10,1 млн. (өсім 255 мың ЖЗШ),

МКЗЖ бойынша – 509,8 мың (өсім 30,3 мың ЖЗШ), 
ЕЗЖ бойынша – 54,4 мың бірлік (өсім 6,6 мың ЖЗШ). 

Есепті кезеңдегі шоттар өсімі Қордың жаңа салымшылары үшін 447,6 мың шот ашу, 
оның ішінде МЗЖ бойынша 400,3 мың ЖЗШ, МКЗЖ бойынша 38,2 мың ЖЗШ және ЕЗЖ 
бойынша 9,2 мың ЖЗШ ашу, төмендегі себептермен 155,7 мың ЖЗШ жабу есебінен 
құралып отыр: 

Қордың автоматтандырылған ақпарат жүйесінің деректер қорындағы зейнетақы 
шарттарын өзектендіру бойынша іс-шаралар нәтижесінде сәйкестендірілмеген ЖЗШ 
саны (шоттар иелерінің дұрыс деректемелерінсіз) жыл басынан бері 26,1 мың бірлікке 
азайып, 2020 жылғы 1 қаңтарда 190,2 бірлік болды. 

Жарна түрлері бөлігінде ЖЗШ құрылымы төмендегі кестеде берілді.
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9 721 023
197 116

190 216
190 189
27
54 365
39 939
14 426
509 847
492 094
17 753
10 672 567

10 549 656
0

2 802
2 802
0
1 939
1 939
0
246 142
246 142
0
10 800 539

Зейнетақы жинақтары (ЗЖ) бар
ЗЖ жоқ

МЗЖ (шоттар иелерінің дұрыс деректемелерінсіз):
ЗЖ бар
ЗЖ жоқ

2.ЕЗЖ бойынша ЖЗШ саны
ЗЖ бар
ЗЖ жоқ

3.МКЗЖ бойынша ЖЗШ:
ЗЖ бар
ЗЖ жоқ

Барлығы:

01.01.2020 ж. жағдай бойынша дұрыс деректемелермен МЗЖ бойынша ЖЗШ құрылымы 
былай берілді:
• жынысы бойынша: жинағы бар 9,7 млн. шоттың 53%-ының иесі - ерлер (5,2 млн 

ЖЗШ) және 47%-ының иесі - әйелдер (4,6 млн. ЖЗШ);
• жасы бойынша: жинағы бар шоттың ең көп саны 31-10 жас санатында шоғырланған 

және ерлерде 26,8%, әйелдерде 28,4%;

• мәртебесі бойынша: 94% ЖЗШ (9,2 млн) салымшыларға, ал 6% (538,4 мың) 
алушыларға  тиесілі;

• белсенділігі бойынша: 9,9 млн. ЖЗШ-ның ішінде 2019 жылы жарна 8,9 млн ЖЗШ-ға 
түсуі мүмкін еді, олар жарна түспеуі тиіс  ЖЗШ-ны қоспағанда, 01.01.2019 жылға дейін 
ашылған ЖЗШ мен 2019 жылы ашылған жаңа ЖЗШ-ны қамтиды. Салымшылардың 
белсенді ЖЗШ үлесі 74,0% болды, яғни жарна түсуі мүмкін МЗЖ бойынша 8,9 млн. 
ЖЗШ-дан есепті кезеңде 6,6 млн ЖЗШ-ға жарна түсті;

7 алушыларға зейнет жасына толған, сондай-ақ мүгедектік, ТТЖ-ға кету, салымшының қайтыс болуына байланысты 
себептерімен өтініш берілген адамдар жатады.
8 зейнет жасына толған адамдар (370,7 мың); ЖТ МДҚ-да қайтыс болғаны туралы мәлімет бар адамдар (243,8 мың); 
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап толықтай мемлекеттік зейнетақымен қамсыздандыруға ауыстырылған және осыған 
орай БЖЗҚ-ға МЗЖ төлеуден босатылған әскери қызметшілер (235,9 мың); ЖТ МДҚ-да шетелге ТТЖ-ға кеткені 
туралы мәлімет бар адамдар (117,7 мың); ҚР ЕХӘҚМ МАДБ-да мүгедектігі туралы мәлімет бар адамдар (50,3 мың)
9 Егер бір күнтізбелік ай ішінде бір ЖЗШ-ға 1-еуден артық жарна түскен болса, бұл жарналардың барлығы бір ортақ 
жарна ретінде есепке алынады.

9

• жинақ сомасы бойынша: 1 млн. теңгеге дейін жинақ сомасы бар шот 69% (6,8 млн.), 
23% (2,2 млн) – 1-3 млн теңге, 5% (520 мың) 3-тен 5 млн теңгеге дейін, 3% (312 
мың) – 5 млн теңгеден көп.
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Қатысу өтіліне қарай МЗЖ бойынша барлық ЖЗШ (дұрыс деректемелермен және дұрыс 
деректемелерсіз) былай бөлінеді: 

Бұл ретте 5,3 млн ЖЗШ-дан (5 жылға дейінгі өтілмен) 38% ЖЗШ (немесе 2,0 млн.) 30-
ға толмаған жас тобындағы салымшыларға тиесілі,  21% (1,1 млн ЖЗШ) 31 жастан 40 
жасқа дейінгі, 18% (964 мың ЖЗШ) 41 жастан 50 жасқа дейінгі, 23% (1,2 млн ЖЗШ) 50 
жастан үлкен салымшыларға (алушыларға) тиесілі.
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МЗЖ есебінен салымшылардың орташа жинағы ерлер арасында 1 211,6 мың теңге, 
әйелдер арасында 942,2 мың теңге болып тұр, зейнет алдындағы жаста (ерлер 60 - 62, 
әйелдер 56 - 58) – тиісінше 1 512,1 мың теңге және 1 325,6 мың теңге.

Бұл ретте 20 жылдан асатын өтілмен салымшылардың орташа жинағы ерлерде – 5 501 
мың теңге, әйелдерде – 4 140 мың теңге (төмендегі кестеде).

Орташа жинақ, мың теңге

ерлер

271
1 155
2 436
4 116
5 501

әйелдер

233
853
1 794
3 037
4 140

ЖЗЖ-дағы өтіл

5 жылға дейін
6-10 жыл
11-15 жыл
16-20 жыл
20 жылдан артық

Зейнетақы аннуитетін сатып алуға мүмкіндігі бар салымшылар саны ерлер арасында 
(10,8 млн. теңгеден артық жинақпен 55-63 жастағы) – 5,3 мың адам (немесе 0,7%), 
әйелдер арасында (14,8 млн. теңгеден артық жинақпен 51-63 жастағы) – 1,2 мың адам 
(немесе 0,1%). 

4.3 ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛАУ

“ҚР-да зейнетақымен қамсыздандыру туралы” заңға сай инвестициялық басқаруды 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (ҚРҰБ) сенімгерлік басқарушы ретінде 
жүзеге асырады. Бұл ретте БЖЗҚ зейнетақы активтерін басқару бойынша ұсыныстарды 
әзірлеу бойынша негізгі қызметтер ҚР Ұлттық қорын басқару кеңесінің құзыретінде. 
Есепті кезеңде зейнетақы активтерін инвестициялау 2016 жылдың наурыз айында ҚРҰБ 
Басқармасы бекіткен БЖЗҚ инвестициялық декларациясына сәйкес жүзеге асырылды. 
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2019 жылы декларацияға сәйкес зейнетақы активтері ҚР мемлекеттік бағалы 
қағаздарына, квазимемлекеттік сектордың бағалы қағаздарына, екінші деңгейдегі 
банктердің облигациялары мен депозиттеріне, халықаралық қаржы ұйымдарының 
облигацияларына, Қазақстан мен шет елдердің корпоративтік эмитенттерінің бағалы 
қағаздарына инвестицияланды. 

БЖЗҚ инвестициялық декларациясы «ҚР-да зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 
ҚР заңының 35-бабына сәйкес әзірленген. Декларация БЖЗҚ зейнетақы жинақтарын 
инвестициялау мақсаттарын, стратегиясын, инвестициялау нысандарының тізбесін, 
БЖЗҚ зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық қызмет талаптары мен шектеулерін, 
БЖЗҚ зейнетақы активтерін хеджирлеу және әртараптандыру талаптарын анықтайды:
• БЖЗҚ зейнетақы жинақтарын инвестициялау мақсаты – салымшылардың 

(алушылардың) зейнетақы жинақтарының сақталуын қамтамасыз ету және 
инвестициялық кіріс алу;

• БЖЗҚ зейнетақы жинақтарын инвестициялау БЖЗҚ салымшыларының 
(алушыларының) мүдделеріне орай жүзеге асырылады;

• БЖЗҚ зейнетақы жинақтарын инвестициялау стратегиясы қаржы құралдарының 
алуан түрін оңтайлы үйлестіру есебінен жоғары ықтималдылық дәрежесімен БЖЗҚ 
зейнетақы активтерінің құнын сақтауды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін тәуекел 
деңгейінде инвестициялар өсімін қамтамасыз ету арқылы ұзақ мерзімді келешекте 
нақты табыс алуға бағытталған;

• БЖЗҚ зейнетақы жинақтарын инвестициялау ҚР Үкіметі бекіткен зейнетақы активтері 
есебінен сатып алу рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесіне және Декларацияға 
сәйкес инвестициялау шектеріне сәйкес жүзеге асырылады.

№ 
Р/Р

1
1.1

1)

2)

1.2
1)

2)

Қаржы құралының түрі

Шетелдік эмитенттер:
Халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) мемлекеттік, 
агенттік және бағалы қағаздары:
“Standard & Poor’s” агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша 
«ВВВ-» деңгейінен төмен емес рейтингі немесе басқа рейтинг 
агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар;
“Standard & Poor’s” агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша 
“ВВ+” деңгейінен бастап “ВВ-” деңгейіне дейінгі рейтингі 
немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай 
деңгейдегі рейтингі бар.
Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:
бағалы қағаздың және/немесе эмитенттің «Standard & Poor’s» 
агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «ВВВ-» деңгейінен 
төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтинг 
агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы бар;
бағалы қағаздың және/немесе эмитенттің “Standard & Poor’s” 
агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша “ВВ+” деңгейінен 
бастап «ВВ-» деңгейіне дейінгі рейтингілік бағасы немесе 
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі 
рейтингілік бағасы бар.

БЖЗҚ зейнетақы активтерін инвестициялау шектері
Инвестициялау 
шектері (зейнетақы 
активтерінен %-бен)

50% -дан артық емес

50% -дан артық емес

50% -дан артық емес

20% -дан артық емес
30% -дан артық емес

30% -дан артық емес

15% -дан артық емес

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7
1

2

2
2.1

2.1-1

2.1-2
2.2
2.3
2.4

2.4-1

2.5

2.6

Бағалы қағаздың және/немесе эмитенттің “Standard & Poor’s” 
агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша “ВВВ-” деңгейінен төмен 
емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің 
бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы бар жылжымайтын 
мүлік (MBS) және активтер (ABS) кепілдігімен бағалы қағаздар
Акциялар, акцияларға депозитарлық қолхаттар
“Standard & Poor’s” агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша 
“А-” деңгейінен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік 
бағасы бар шетелдік банктердегі депозиттер (салымдар) 
“Standard & Poor’s” агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша 
“ВВВ-” деңгейінен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтинг агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік 
бағасы бар ұйымдар шығарған құрылымдық өнімдер  
Исламдық қаржыландыру құралдары:
бағалы қағаздың және/немесе эмитенттің «Standard & Poor’s» 
агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «ВВВ-» деңгейінен 
төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтинг 
агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы бар;
бағалы қағаздың және/немесе эмитенттің “Standard & Poor’s” 
агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «ВВ+» деңгейінен бастап 
“ВВ-” деңгейіне дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтинг 
агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы бар.
Қазақстандық эмитенттер:
ҚР Қаржы министрлігі, ҚРҰБ шығарған ҚР мемлекеттік 
бағалы қағаздары
ҚР жергілікті атқару органдары шығарған ҚР мемлекеттік 
бағалы қағаздары 
ҚРҰБ депозиттері 
Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары
Мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, бұған бағалы 
қағаздың және/немесе эмитенттің “Standard & Poor’s” агенттігінің 
халықаралық шәкіл бойынша “В-” деңгейінен төмен емес 
рейтингілік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің 
осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы бар квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің және ҚР екінші деңгейдегі банктерінің 
борыштық бағалы қағаздары қосылмайды
ҚР Үкіметінің кепілдігімен және/немесе кепіл болуымен 
шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар
Мемлекеттік емес үлестік бағалы қағаздар, бұған 
Қазақстанның қор биржасының ресми тізімінің «Премиум» 
санатына кіретін не нарықтық капиталы үш триллион АҚШ 
долларынан асатын әлемдік қор биржаларында листингі 
бар квазимемлекеттік сектор субъектілерінің және ҚР екінші 
деңгейдегі банктерінің үлестік бағалы қағаздары қосылмайды
Қазақстанның қор биржасында және (немесе) ХАҚО 
биржасында листингі бар ислам қаржыландыру құралдары

20% -дан артық емес
20% -дан артық емес

50% -дан артық емес

10% -дан артық емес
10% -дан артық емес

10% -дан артық емес

5% -дан артық емес
Шектеусіз
20% -дан артық емес
70% -дан артық емес

5% -дан артық емес
5% -дан артық емес
25% -дан артық емес
40% -дан артық емес

20% -дан артық емес

5% -дан артық емес

5% -дан артық емес

10% -дан артық емес
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№ 
Р/Р

1
1)

2

Қаржы құралының түрі

Стандарт туынды қаржы құралдары
Туынды қаржы құралдар инвестициялық тәуекелді 
хеджирлеу үшін қолданылған жағдайда
Құйма және металл шоттардағы алтын

Қаржы құралдарының жекелеген түрлеріне БЖЗҚ
зейнетақы активтерін инвестициялау шектері

Инвестициялау шектері
(зейнетақы активтерінен %-бен)

10%-дан артық емес
Хеджирленетін актив нысанының 
сомасынан артық емес
10%-дан артық емес

ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ БӨЛІГІНДЕ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ ПОРТФЕЛІНІҢ 
ҚҰРЫЛЫМЫ

2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ 
зейнетақы активтері 10 798,31 млрд. теңге болды. БЖЗҚ зейнетақы активтері портфеліндегі 
ең көп үлес (40,5%) тұрақты әрі табысты инвестициялау құралы ретінде ҚР мемлекеттік 
бағалы қағаздарының еншісінде.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары мен ХҚҰ облигацияларының 
ағымдағы құны – 1 596,76 млрд теңге, олардың портфельдегі үлесі – 14,8%. 

ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары – зейнетақы активтерінің инвестициялық 
портфелінен 26,1%. Бұл құрал түрінің ағымдағы құны – 2 816,74 млрд теңге. 

Қазақстандық және шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары – 
тиісінше 2,2% және 0,3%. 

Қазақстанның екінші деңгейдегі банктерінің депозиттері – 2,4%. 

Ақша мен ақшалай баламалар – 6,3% және былай беріледі: 
инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат – 4,73 %, ҚРҰБ-дағы депозиттер – 1,28%, 
туынды қаржы құралдары (СВОП) – 0,17% 
және басқа активтер – 0,12%. 

2019 жылы қазақстандық ЕДБ депозиттеріне орналастырудың 8,19%-ға төмендетілгенін 
айта кеткен жөн. 

на 01.01.2020 ж.

Ағымдағы құны, 
млрд. теңге 

4 368,01
1 235,06
361,70
28,49
1 604,96
1 183,29

9,33

ЗА-дағы үлесі, 
%

40,45
11,44
3,35
0,26
14,86
10,96

0,09

Қаржы құралының түрі

ҚР МБҚ
Шетелдік мемлекеттер МБҚ
ХҚҰ облигациялары
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік 
облигациялары 

232,50
30,80

239,36

29,03
254,91
138,00
328,42
18,40
510,67

13,49
0,00
211,89

10 798,31

10,90
10 809,21

2,15
0,29

2,22

0,27
2,36
1,28
3,04
0,17
4,73

0,12
0,00
1,96

100,00

Квазимемлекеттік сектордың шетелдік 
эмитенттерінің облигациялары 
PPN (құрылымдық ноттар)
ҚР эмитенттерінің акциялары мен 
депозитарлық қолхаттары
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен 
депозитарлық қолхаттары 
Депозиттер
ҚР ҰБ депозиттері
Шетелдік банктердегі депозиттер
Туынды құрал
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат
Басқа активтер (дебиторлық берешек, мерзімі 
өткен берешек, провизиялар)
РЕПО
Сыртқы басқарудағы активтер
ҚРҰБ басқаруындағы зейнетақы 
активтерінің жиыны*
Жасалған мәмілелер бойынша төленуі тиіс 
міндеттемелер 
Зейнетақы жарналары мен төлемдері 
шоттарындағы ақша
Зейнетақы активтерінің жиыны
* 169,71 млрд теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төленуі тиіс міндеттемелер ескерілген

ВАЛЮТАЛАР БӨЛІГІНДЕ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен сатып алған қаржы құралдары номиналданған 
валюталар бөлігінде қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 66,69%-ы ұлттық 
валютамен, 30,20%-ы АҚШ долларымен, 3,11%-ы зейнетақы активтері портфелінің 
басқа валюталарымен берілді.

66,69%
30,20%

2,80%0,31%

30,20%

66,69%

2,80%

0,31%

Ұлттық валюта

АҚШ доллары

Ресей рублі

Басқа валюталар

ЕЛДЕР БӨЛІГІНДЕГІ ШЕТЕЛДІК ЭМИТЕНТТЕР

01.01.2020 жылға ЗА портфеліндегі шетелдік эмитенттер үлесі – 20,62% (2,22 трлн. теңге). 
Оның ішінде ең үлкен үлестік салмақ АҚШ еншісінде – 8,86%, ХҚҰ - 3,35%, РФ – 1,68% 
және Қытай – 1,60%.
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КРЕДИТ САПАСЫ БОЙЫНША ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Халықаралық шәкіл бойынша “ААА” деңгейінен бастап “ВВВ-” деңгейіне дейін бағалы 
қағаздар/эмитент рейтингі бар, тәуекел деңгейі ең төмен қаржы құралдары – инвестициялық 
портфельдің шамамен 82,0% . 

Халықаралық шәкіл бойынша «ВВ+» деңгейінен бастап “В-” деңгейіне дейін рейтингі бар 
қаржы құралдары – 16,2%, “В-” деңгейінен төмен – 0,6%.

Ұлттық шәкіл бойынша “kzBB+” рейтингі бар қаржы құралдары – 0,2%. 

Рейтингілік бағасы жоқ қаржы құралдары – 1,0%.

10 Сыртқы басқарудағы активтерді, шоттардағы қалдықтарды, жолдағы ақшаны және басқаларды қоспағанда, 
инвестициялық портфельдегі активтер

ӨТЕЛУІ ТИІС ОРТАША ӨЛШЕНГЕН КІРІСТІЛІК (YTM), ЖЫЛЫНА

01.01.2020 жылғы жағдай бойынша БЖЗҚ зейнетақы активтерінің инвестициялық 
портфеліндегі борыштық қаржы құралдарының өтелуі тиіс орташа өлшенген кірістілігі (YTM) 
– жылына 7,1%, оның ішінде теңгеге номиналданғаны бойынша – жылына 8,7%, шетелдік 
валютада – жылына 3,2%. Есепті күндегі өтелуі тиіс ең жоғарғы орташа өлшенген кірістілік 
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларында, ҚР ЕДБ облигацияларында және 
ҚР екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттерде болып отыр.
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Сыртқы 
басқарудағы 
активтер
Туынды құрал
Басқа қаржы 
активтері
Активтер 
жиыны 

1 442
0

0

1 379 404

300
0

13 490

701 932

897
19 073

0

729 246

31 270
0

0

2 296 076

95 938
0

0

5 352 560

82 038
0

0

350 664

211 885
19 073

13 490

10 809 882

ИНФЛЯЦИЯМЕН САЛЫСТЫРҒАНДАҒЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ

Зейнетақы активтерін есепке алу жүргізілетін шартты зейнетақы бірлігі құнының өсуі негізінде 
есептелетін есепті кезеңдегі зейнетақы активтерінің нақты кірістілігі 6,57% болды, бұл 
көрсетілген кезеңде 5,4% болған жиналған инфляция деңгейінен 1,17 пайыздық тармаққа 
жоғары. 

2015-2019 жылдардағы инфляциямен салыстырғандағы кірістілік бойынша деректер 
төмендегі диаграммада берілді. Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің бүкіл тарихы үшін – 
11-қосымшада. Бұл жерде 1998 және 2019 жылдар кезеңіндегі жиналған инфляция мен 
инвестициялық кірістілік динамикасы берілді. Сонымен қатар 12-қосымшада ЭЫДҰ елдері 
мен Қазақстан зейнетақы активтерінің номиналдық кірістілігі бойынша салыстырмалы 
деректер берілді. 

2015-2019 жылдардағы жиналған инфляциямен салыстырғандағы жиналған кірістілік 
бойынша деректер төмендегі диаграммада берілді.

01.01.2020 жылғы жағдай бойынша зейнетақы активтерін өтеудің күтілетін мерзімдері 
бөлігінде ең көп үлестік салмақты 49,5% үлеспен 5 жылдан артық және 21,2% үлеспен 
бір жылдан 5 жылға дейінгі мерзіммен амортизациялық құны бойынша есепке алынатын 
қаржы құралдары құрап отыр. 19,3% зейнетақы активтерінің өтеу мерзімі 3 айдан аспайды.

Өтімділік 
тәуекелі

Активтер, млн 
теңге
Ақшалай қара-
жат пен оның 
баламалары
Банктердегі 
салымдар 
Пайда немесе 
шығын арқылы 
әділ құны 
бойынша қаржы 
құралдары 
Амортизация-
лық құны 
бойынша есепке 
алынатын қаржы 
құралдар  

Ақшалай 
қаражат пен 
оның ба-
ламалары

521 574

242 899

559 370

54 119

Талап 
еткенге 
дейін 
және 1 
айдан аз

0

223 520

390 542

74 080

1 айдан 
3 айға 
дейін

0

3 197

428 600

277 479

1 айдан 
5 жылға 
дейін

0

251 712

31 468

1 981 626

5 жылдан 
артық

0

0

30 614

5 226 008

Өтеу
мерзі-
мінсіз

0

0

268 625

0

Жиыны

521 574

721 329

1 709 218

7 613 313
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2019 ЖЫЛҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
(ЖАҢА ОРНАЛАСТЫРУ, ӨТЕУ, ҚАЙТА БАҒАЛАУ)

2019 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында зейнетақы активтерін инвестициялау 
мынадай бағалы қағаздарға:

• - ҚР МБҚ 584,12 млрд теңге сомасында;
• - ҚР ҰБ дисконттық ноттары 5 093,33 млрд теңге сомасында;
• - квазимемлекеттік субъектілердің борыштық бағалы қағаздары 337,15 млрд 

теңге сомасында;
• - АҚШ, Ресей, Индонезия, Филиппины, Перу сияқты шетелдік мемлекеттердің 

МБҚ 3 253,75 млрд теңге көлемінде;
• - теңгеге номиналданған халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары 

233,85 млрд теңге сомасында;
• - ЕДБ облигациялары 72,33 млрд теңге сомасында жүзеге асырылды.

2019 жылы депозиттерге инвестицияланған зейнетақы активтерінің жалпы көлемі 44 
663,00 млрд. теңге болды:

• ҚРҰБ-дағы депозиттер – 41 821,46 млрд теңге;
• шетелдік банктердегі депозиттер – 2 841,54 млрд теңге (2 792,15 млрд теңге АҚШ 

долларына номиналданған; 49,39 млрд теңге ресей рубліне номиналданған). 

2019 жылы Әзірбайжан Республикасының МБҚ толық көлемде және Ресей, Индонезия, 
Филиппин, Перу, Мексика, Бразилия Үкіметтерінің мемлекеттік бағалы қағаздары жалпы 
сомасы 399,84 млрд теңгеге іске асырылды. “Еуразиялық банк” АҚ, “Нұрбанк” АҚ, “Asi-
aCredit Bank (АзияКредит Банк)” АҚ, “АстанаГаз КМГ” АҚ, “Батыс транзит” АҚ және “Dos-
jan temir joly” АҚ борыштық бағалы қағаздары 49,01 млрд теңге көлемінде сатылды. 
“АМЖЗ” АҚ және “Цеснабанк” АҚ акциялары 6,12 млрд теңге сомасына іске асырылды.

2019 жылы 34,76  млрд теңге сомасында ҚР Қаржы минстрлігінің облигациялары, жалпы 
сомасы 5 151,10 млрд теңге ҚР ҰБ дисконттық ноттары өтелді. Есепті кезеңде 48,25 млрд 
теңге сомасында квазимемлекеттік субъектілердің борыштық бағалы қағаздары бойынша 
негізгі борыш, сондай-ақ 126,08 млрд теңге сомасында ЕДБ облигациялары өтелді. АҚШ 
Қазынашылығының қысқа мерзімді облигацияларын өтеудің жалпы көлемі – 2 115,00 
млрд теңге, Ресей Үкіметінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 15,32 млрд теңге. 

ҚРҰБ мен ЕДБ-ден жалпы сомасы 41 841,02 млрд теңге, шетелдік банктерден 2 854,91 
млрд теңге салымдар қайтарылды. ЕДБ-ден 16,56 млрд теңге сомасында салым ішінара 
қайтарылды. 2019 жылдың ақпан айынан бастап қазан айына дейінгі кезеңде “Tengri 
Bank” АҚ; “AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)” АҚ; “Банк Kassa Nova” АҚ; “Альфа-Банк” 
АҚ ЕҰ салымдары 3,35 млрд теңге сомасында мерзімінен бұрын өтелді. 

2019 жылы қаржы құралдары бойынша есептелген табыс/шығын – 699,77 млрд теңге:

Табыс/шығын

Қаржы құралдары бойынша сыйақы түріндегі табыс (салымдар, “кері РЕПО” 
операциялары, купон немесе дисконт, акциялар бойынша дивидендтер)
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыс (шығын)
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыс (шығын) 
Басқа активтерді (ҚҚП) қайта бағалаудан табыс (шығын)
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша табыс (шығын)
Басқа табыс (шығын)
Жиыны:

Сома, млрд тг
 

665, 06
- 35,35
- 7,37
19,80
12,94
44,69
699,77

Эмитенттер бөлігінде бағалы қағаздар құнын нарықтық (әділ) қайта бағалаудан табыс 
(шығын):

Эмитент

“Қазақстан Халық Банкі” АҚ
“Кселл” АҚ
“Сбербанк России” ААҚ
Әзірбайжан Республикасы Үкіметінің облигациялары
ҚР Қаржы министрлігі
“Қазатомөнеркәсіп” Ұлттық атом компаниясы” АҚ
Басқа эмитенттер
Жиыны:

Сома, млрд тг

23,26 
7,79
3,76
3,65
-68,72 
-4,89   
-0,2   
-35,35

2019 жылғы зейнетақы активтерінің кірістілігі – 5,4% инфляция кезінде 6,57%. 
Осылайша, зейнетақы активтерінің нақты кірістілігі жағымды болып отыр.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛЬДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ БОЙЫНША НЕГІЗГІ ӨЗГЕРІСТЕР, 
БАСҚАРУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ

2019 жылы инвестициялық портфельдің құрылымында елеулі өзгерістер болған жоқ. 
Есепті кезең ішінде ҚРҰБ инвестициялауға түрлендірілген тәсіл стратегиясын жалғастырды. 
Зейнетақы активтерінің 33% астамы шетел валютасында орналастырылды. Депозиттерді 
қайтару мерзімінің келуіне қарай ЕДБ салымдарының үлесі төмендеді.

БЖЗҚ Инвестициялық декларациясында көзделген зейнетақы активтері портфелінің 
валюта бөлігін жаңадан стратегиялық бөлу аясында ҚРҰБ-тың сенімгерлік басқаруындағы 
520,0 млн АҚШ доллары мөлшеріндегі БЖЗҚ зейнетақы активтерінің бөлігі келесі сыртқы 
басқаруға тапсырылды:

• Aviva Investors Global Services Limited– “Дамушы нарықтардың жаһандық 
облигациялары” мандаты бойынша 220,0 млн АҚШ доллары

• Principal Global Investors – “АҚШ долларына номинирленген, капитализациясы 
жоғары инвестициялық деңгейдегі жаһандық корпоративтік облигациялар” 
мандаты бойынша 100,0 млн АҚШ доллары

• PGIM Fixed Income – “АҚШ долларына номинирленген, капитализациясы жоғары 
инвестициялық деңгейдегі жаһандық корпоративтік облигациялар” мандаты 
бойынша 100,0 млн АҚШ доллары 

• HSBC – “Жаһандық пассив акциялар” мандаты бойынша 100,0 млн АҚШ доллары.

2019 жыл үшін инвестициялық қызмет нәтижесінде сыртқы басқарудан кірістер 
(шығындар) 12,94 млрд теңгені құрады.
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Сыртқы 
басқарушы 
атауы, мандат

Aviva Investors 
Global Services 
Limited; 

HSBC Global As-
set Management 
(UK) Limited

Мандат 
сомасы

дамушы 
нарықтар-
дың жа-
һандық 
облига-
циялары

Жаһандық 
пассив 
акциялар

Мандат 
сомасы

220 млн 
АҚШ 
доллары

100 млн 
АҚШ 
доллары

Шартты 
жасау 
күні

12.03. 
2018

15.11. 
2019

01.01.2021 
жылға 
мығ 
теңгемен 
құны

96 950 819

38 387 758

Сипаты

Компания Лондон қаласында 
орналасқан және  Aviva plc  британ-
дық тобының активтерін басқару 
бойынша бөлім болып табылады. 
Aviva plc басқаруындағы активтер 
көлемі 437 млрд. астам АҚШ 
долларын құрайды. Компания 
инвестицияның әртүрін, оның 
ішінде акцияларға, облигацияларға, 
жылжымайтын мүліктерге және т.б. 
инвестициялауды басқарады.
HSBC Global Asset Management 
(UK) Limited инвестицияларды 
басқару бойынша компания 
ретінде жұмыс жасайды. Компа-
ния акцияларды, бекітілген кіріс-
ті, бірнеше активтер мен өтім-
ділікті басқарады, сондай-ақ 
кеңес беру мен портфельді 
басқару бойынша қызметтерді 
береді. HSBC Global Asset Man-
agement  жеке тұлғаларға, корпо-
рацияларға, тәуелсіз ұйымдарға 
және әлем бойынша мемлекеттік 
мекемелерге қызмет көрсетеді.

PGIM Limited

Principal Global 
Investors (Eu-
rope) Limited 

Инвести-
циялық 
деңгейдегі 
жаһандық 
корпора-
тивтік 
облигация-
лар

Инвести-
циялық 
деңгейдегі 
жаһандық 
корпора-
тивтік обли-
гациялар

100 млн 
АҚШ 
доллары

100 млн 
АҚШ 
доллары

19.11. 
2019

19.11. 
2019

38 259 000

38 287 616

PGIM, инвестицияларды басқа-
ру бойынша жаһандық бизнес. 
PGIM компаниялары инвестор-
ларға мемлекеттік акцияларды, 
мемлекеттік және жеке бекітілген 
кірістерді, коммерциялық ипоте-
ка мен жылжымайтын мүлікті қоса 
алғанда, географиялық өңірлер 
мен активтердің түрлі топтары 
бойынша инвестициялық 
стратегиялардың кең шоғырын 
ұсынады.
Principal Global Investors (Eu-
rope) Limited активтерді басқару 
бойынша көпсалалы ұйым 
болып табылады. Компания 
негізінен зейнетақы жоспарлары 
мен басқа да институциялық 
клиенттер үшін басқарады.

ҚРҰБ атынан зейнетақы активтерін сенімгелік басқарушы «ҚР-да зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» заңға сәйкес зейнетақы активтерінің портфелі бойынша 
тәуекелдерді басқару жүйесінің  (оның ішінде қаржы тәуекелдерін басқару бөлігінде, 
оған нарықтық, пайыздық, елдік және кредиттік тәуекелдерді, сондай-ақ өтімділікті 
жоғалту тәуекелін басқару әдістері кіреді) болуын қамтамасыз етеді.

11 26 тамыздағы «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу 
шартының 4.1.8-тармағы

ПРОБЛЕМАЛЫҚ АКТИВТЕР, ШАҒЫМ-ТАЛАП ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

2019 жылы Қор қаржы құралдары БЖЗҚ зейнетақы активтері портфелінің құрамына 
кіретін, дефолт жіберіп алған 22 эмитентке қатысты берешекті қайтару бойынша жұмыс 
жүргізді.

Аталған эмитенттердің берешегі 01.01.2020 жылғы жағдай бойынша облигациялардың 
номиналды құны бойынша 53,5 млрд.теңгені құрады (0,99 млрд теңге мөлшерінде 
“Атамекен-Агро” АҚ артықшылықты акциялары бойынша берешегі және 5,8 млрдтеңге 
мөлшерінде купондық сыйақы төлемі бойынша “Қазэкспортастық» Холдингі” АҚ 
берешегі есебімен). 

Жүргізіліп жатқан жұмыстың аясында 162 сот отырысына қатысты, республиканың түрлі 
өңірлеріне 47 қызметтік іссапарлар жасалды, оның барысында сот отырысына қатысулар 
болды. 

Проблемалық эмитенттер кредиторларының комитеттері мен кредиторлардың 
жиналыстарының 39 отырысына қатысты. Қордың мүліктік емес және мүліктік 
талаптары бойынша 19 сот талқылаулары бастамаға алынды (“GLOTUR” АҚ, “ExELT/ 
ЭкСЕЛТ” ЖШС, “Орнек XXI” АҚ, “Астана–Недвижимость” АҚ, “РЭМИКС-Р” АҚ, “АПК-
Инвест”корпорациясы» АҚ, “VITA” АҚ), сондай-ақ ҚР Жоғарғы сотында 1 сот актісіне 
шағым түсіру бойынша жұмыс жүргізілді (“HOMEBROKER” АҚ). 

2019 жыл үшін проблемалық активтер бойынша комитеттің 42 отырысы болды. 17 
эмитентке (“Қазақстан Қағазы” АҚ, “Техно-Life” АҚ, “Валют-Транзит Банк” АҚ, “Орнек XXI” 
АҚ, “Атамекен-Агро” АҚ, “Mineral Resources of Central Asia» АҚ, “Астана-Недвижимость” 
АҚ, “Бузгул-Аурум” ЖШС, “Эксимбанк Казахстан” АҚ,  “Казнефтехим” АҚ, “АБДИ 
Компани” АҚ, “Төрт-Құдық” тау-кен өндіру комбинаты” АҚ, “ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ” 
холдингі” АҚ, “Тема Ко.” АҚ, “КСМК-2” ЖШС, “Qazaq Banki” АҚ, “Имсталькон”АҚ) 
қатысты шешім қабылдауға қажетті 68 мәселе қаралған болатын.  

Қор алдында өтелген берешектің жалпы сомасы 22,1 млрд теңгені құрады, оның ішінде: 
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Қор қызметті тексеру мәселелері және кейіннен өзге де проблемалық эмитенттерге 
қатысты қылмыстық істерді қозғау бойынша құқыққорғау органдарымен ары қарайғы 
өзара әрекет етуді жүзеге асыруда. 

2019 жылғы зейнетақымен қамсыздандыру аясына қатысты негізгі өзгерістер:

МЗЖ есебінен шоттарды ашудың өтінішсіз тәртібі

2019 жылдың қаңтарынан бастап «ҚР-да зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 
ҚР Заңының 37-бабының 2-тармағына сай МЗЖ есепке алу үшін БЖЗҚ-да ЖЗШ ашу 
автоматты түзімде жүзеге асырылады, МЗЖ есепке алу үшін ЖЗШ ашуға БЖЗҚ-ға жеке 
тұлғалардың келуі шарт емес. Жеке тұлғаның БЖЗҚ-да МЗЖ есепке алу үшін ашылған 
ЖЗШ жоқ болса, МЗЖ есепке алу үшін ЖЗШ электронды төлем тапсырмасында 
көрсетілген жеке тұлғаның деректемелеріне агенттің БЖЗҚ-ға аударған «Азаматтарға 
арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-тан түскен алғашқы МЗЖ немесе 
өсімпұл сомасы негізінде ашылады. 

Бірыңғай жиынтық төлем (БЖТ)

2019 жылдан бастап Қазақстанда БЖТ енгізілді, ол салық органдарында бейресми 
жұмыспен қамтылған халықтың қызметін тіркеудің жеңілдетілген тәртібін көздейді. 
ҚР Салық кодексінің 774-бабына сәйкес БЖТ төлеушілері дара кәсіпкер ретінде тіркелмей 
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын, бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін жеке 
тұлғалар танылады:

• БЖТ төлеген;
• жалдамалы жұмыскерлердің еңбегін пайдаланбайтын;
• қызметтерді салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғаларға ғана көрсететін, 

акцизделетін өнімдерді қоспағанда, жеке қосалқы шаруашылықтың өзі өндірген 
ауыл шаруашылығы өнiмiн салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғаларға 
ғана өткізетін жеке тұлғалар;

• жылдық табысы республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi 
қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 
1175 еселенген мөлшерінен аспауға тиiс (2019 жылы 2 966 875 теңге).

БЖТ өзіне төрт міндетті төлем түрін біріктіреді және келесідей түрде бөлінеді:
• жеке табыс салығы (ЖТС) – 10%;
• Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар – 20%;
• БЖЗҚ-ға зейнетақы төлемдері – 30%;
• Міндетті әлеуметтік-медициналық сақтандыру қорына аударымдар – 40%.

2019 жылы БЖТ-ның ай сайынғы мөлшері:
1 АЕК – республикалық маңызы бар қалаларда, облыстар мен облыстық маңызы бар 
қалаларда тұратын жеке тұлғалар үшін;
0,5 АЕК – басқа елдімекендерде тұратын жеке тұлғалар үшін.

БЖТ-ны кіріс түскен әрбір айда жеке төлеу керек. Сондай-ақ келесі айлар үшін аванс 
төлеу мүмкіндігі де көзделген.

Дербес жұмыспен қамтылған жеке тұлғаларға бірыңғай жиынтық төлемді төлеу 
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің қатысушысы болуға, зейнетақы 

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЗАҢНАМАСЫНДАҒЫ
ӨЗГЕРІСТЕР5
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жинақтарын жинауға және зейнетақы жүйесіне қатысу тәжірибесіне қарай базалық 
зейнетақы төлемін алу құқығына, сондай-ақ еңбекқабілеттігін жоғалтқан, жұмыстан 
айырылған, асыраушысынан айырылған, жүктілігі мен босану жағдайында, бала асырап 
алу, баланы 1 жасқа дейін күту кезінде әлеуметтік төлемдерді алу құқығына мүмкіндік 
береді. 

АҚС шарттар бойынша табыс алатын тұлғалардың МЗЖ төлеуі

2018 жылғы 26 желтоқсандағы № 203-VI заңмен «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» ҚР Заңға азаматтық-құқықтық сипаттағы (АҚС) 
шарттар бойынша табыс алатын жеке тұлғалар бойынша МЗЖ төлеу бөлігінде өзгерістер 
енгізілді. Бұрын аталған тұлғалар санаты өз пайдасына дербес МЗЖ төлеуге міндетті 
еді. Өзгерістерге сәйкес нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып 
табылатын, АҚС шарттары бойынша табыс алатын жеке тұлғалар үшін МЗЖ төлеу бойынша 
агент ретінде салық агенттері ретінде ҚР салық заңнамасында айқындалған заңды және 
жеке тұлғалар қараластырылады. МЗЖ төлеуден салық агенттері болып табылмайтын 
жеке тұлғалармен жасалған, нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) 
болып табылатын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша табыс алатын, еңбек 
шарты бойынша жұмыс істейтін жеке тұлғалар босатылады. Бұл ретте МЗЖ аудару дербес 
жұмыспен қамтылған жұмыскерлердің құқығы болып табылады.

ЖТС бойынша жеңілдіктерді қалпына келтіру

ҚР салық заңнамасына сәйкес БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдеріне жеке табыс салығы 
(ЖТС) салынады. 

2018 жылғы 1 қаңтарға дейін, зейнетақы төлемдерін алушы I, II немесе III топтардағы 
мүгедек; Ұлы Отан соғысына қатысушы және оған теңестірілген адам; Ұлы Отан соғысы 
жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР 
Одағының ордендерімен және медальдарымен наградталған адам; 1941 жылғы 22 
маусым – 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет 
өткерген) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз 
әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен 
наградталмаған адам; мүгедек бала; он сегіз жасқа толғанға дейін әрбір осындай мүгедек 
бала үшін – мүгедек баланың ата-анасының, қорғаншыларының, қамқоршыларының 
бірі; өмір бойына әрбір осындай адам үшін – “бала кезінен мүгедек” деген себеппен 
мүгедек деп танылған адамның ата-анасының, қорғаншыларының, қамқоршыларының 
бірі; асырап алынған бала он сегіз жасқа толғанға дейін әрбір осындай адам үшін – бала 
асырап алушылардың бірі болып табылса, онда «Салық және бюджетке басқа да міндетті 
төлемдер туралы» ҚР Кодексінің (бұдан әрі – Салық кодексі) ережелеріне сай жоғарыда 
көрсетілген тұлғалардың БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдері түріндегі табысына, оның ішінде 
жерлеуге біржолғы төлем сомасына Салық кодексінде белгіленген шекте ЖТС салынбаған. 

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап  Салық кодексінің 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 121-
VI редакциясына сай жоғарыда көрсетілген тұлғалардың табысына, сондай-ақ қосымша 
тұлғалар санатының табысына: (жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларды баланы қабылдайтын отбасына қабылдап алған ата-аналардың бірі) 
БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдеріне және жерлеуге біржолғы төлемге салықтық шегерім 
және табысты түзету қолданылмады, тиісінше БЖЗҚ-дан төлемдерге  10% мөлшерлеме 
бойынша ЖТС салынды.

Зейнетақы төлемдерін алушылардың көрсетілген санаттарының мүддесін қорғау 
мақсатында БЖЗҚ салық кодексіне ЖТС бойынша жеңілдіктерді қайтару бөлігінде 
ұсыныс берген. Бастаманы мемлекеттік мекемелер (ҚМ МКК, ҰЭМ, ЕХӘҚМ), депутаттық 
корпус қолдады және «ҚР кейбір заңнамалық актілеріне бизнес-ортаны дамыту және 
сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
ҚР 2019 жылғы 02 сәуірдегі№ 241-VI заңының аясында бекітілді. Аталған заңның 
нормаларының қолданысы 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған қатынастарға 
таралады. Осыған байланысты кірісті түзетуді қолдануға немесе салықтық шегерімге 
құқығы бар және 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап ұсталған ЖТС өтеуге құқығы бар 
зейнетақы төлемдерін алушыларға қайта есептеулер жүргізілді және ұсталған ЖТС 
қайтарылды. 

Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің шартты-жинақтаушы құрамдауышын енгізу 
– ЖМЗЖ  

2020 жылдан бастап зейнетақы жүйесінің жаңа шартты-жинақтаушы құрамдауышын 
енгізу жоспарланған – жұмыскердің ай сайынғы табысынан 5% ЖМЗЖ. 2019 жылдың 2 
қыркүйекте ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Халыққа жолдауында Үкіметке 
зейнетақы жүйесінің шартты-жинақтаушы құрамдауышын енгізуді 2023 жылға дейін 
қалдыруды тапсырды.  

Зейнетақы жүйесін дамыту бойынша ҚР Президентінің жолдауы

Мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауы аясында Үкіметтің ҚРҰБ-пен 
бірлесе отырып зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттыру бойынша күрделі жұмыс 
жүргізу қажеттілігі аталып өтті. Мемлекет басшысы Үкіметке жыл соңына дейін жұмыс 
жасайтын азаматтардың өз зейнетақы жинақтарының бөлігін, мысалы тұрғын үй 
сатып алу немесе білім алу үшін мақсатты пайдалану мәселесін пысықтау тапсырылды, 
активтерді инвестициялық басқару сапасын жақсарту және шығындарды оңтайландыру 
мақсатында бір әлеуметтік төлемді енгізу және бірыңғай әлеуметтік қор құру жолымен 
әлеуметтік қамсыздандырудың бюджеттен тыс жүйесін шоғырландыру мәселесін зерттеу 
тапсырылды. 

Аталмыш тапсырманы орындау үшін ҚР Үкіметі жанынан ұзақмерзімді актуарлық 
үлгілерді құру негізінде зейнетақы жүйесін ары қарай жетілдіру бойынша іс-шаралар 
кешенін әзірлеуге қатысты  жұмыс тобы құрылған болатын. Жұмыс тобының құрамына 
орталық атқарушы органдардың, ҚРҰБ, қоғамдық бірлестіктердің, БЖЗҚ, «Мемлекеттік 
әлеуметтік сақтандыру қоры» АҚ, «Әлеуметтік медициналық сақтандыру» КЕАҚ, өзге 
ұйымдардың өкілдері мен тәуелсіз сарапшылар кірді.

Жұмыс тобының аясында зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттырудың келесі 
мәселелері талданды: Зейнетақы жүйесін 2030 жылға дейін ары қарай жетілдіру 
тұжырымдамасын дамыту қажеттілігі, ҚР көпкомпонентті зейнетақы жүйесінің 
теңгерімділігі,  зейнетақымен қамсыздандырудың ең төменгі кепілдіктер жүйесін 
жетілдіру, зейнетақы жинақтарының бөлігін баламалы мақсаттарғ пайдалану 
мүмкіндігі мен тетіктері, жұмыспен қамтылған халықтың жинақтаушы зейнетақы 
жүйесімен қамтылуын кеңейтуге жұмыс берушілерді қатысуға жігерлендіру (оның 
ішінде міндетті әлеуметтік төлемдерді төлеу тетігін жеңілдету бойынша шаралар, 
сондай-ақ міндетті әлеуметтік төлемдерді жосықсыз төлеушілеріне қатысты 



2019 ЖЫЛҒА «БЖЗҚ» АҚ
ЖЫЛДЫҚ ЖАРИЯ ЕСЕБІ 572019 ЖЫЛҒА «БЖЗҚ» АҚ

ЖЫЛДЫҚ ЖАРИЯ ЕСЕБІ56

заңнамалық талаптарды қатайту бойынша шаралар), бюджеттен тыс әлеуметтік 
қорларды шоғырландыру мүмкіндігі.

Осыған байланысты БЖЗҚ актуарлық есептеулер жүргізді және халықаралық 
тәжірибені зерттеді. KazPRESTO актуарлық есептеулерінің көмегімен БЖЗҚ 
Қазақстандағы демографиялық көрсеткіштер бойынша, сондай-ақ Қазақстанның 
көпдеңгейлі зейнетақы жүйесінің компоненттері бойынша кірісті алмастырудың 
күтілетін коэффициенттері бойынша ұзақмерзімді болжамды актуарлық 
есептеулерді жүзеге асырды. Нақтылық пен барабарлықты бағалау үшін 
есептеулер Қазақстандағы демографиялық көрсеткіштер бойынша БҰҰ болжамды 
нәтижелерімен салыстырылды. Салыстырулар БЖЗҚ мен БҰҰ, сондай-ақ ЭЫДҰ 
болжамды есептеулерінің ұқсас нәтижелері барын көрсетті, ол пайдаланылған 
статистика мен актуарлық үлгінің шынайылығын растайды.

БЖЗҚ актуарлық есептеулерінің нәтижелері Мемлекет басшысының тапсырмасын іске 
асыру тетіктерін жасау кезінде есепке алу үшін үкіметтің жұмыс тобының мүшелеріне 
ұсынылған болатын. 

Еуразиялық экономикалық одаққа (ЕЭО) мүше мемлекеттердің 
еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру 

2019 жылғы 20 желтоқсанда ЕАЭО мемлекеттерінің басшылары Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін  зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы келісімге (бұдан әрі - Келісім) қол қойды. Келісім 
дипломатиялық арналар бойынша Еуразиялық экономикалық комиссия (ЕЭК) 
Келісім күшіне енуге қажетті мемлекет ішіндегі рәсімдерді мүше мемлекеттердің 
орындауы туралы соңғы жазбаша хабарламаны алған күннен бастап күшіне енеді, 
яғни  ЕАЭО барлық елдері Келісімді ратификациялағаннан кейін күшіне енеді.

Келісімнің мақсаты ЕАЭО мүше мемлекеттің еңбекшілерінің  зейнетақы құқықтарын 
еңбекпен қамтыған мемлекеттің азаматтарына берілген тәртіп пен талап бойынша 
құру болып табылады, яғни ЕАЭО әрбір мүше мемлекет басқа ЕАЭО мүше мемлекеттің 
азаматтарына өз азаматтарына берілетін құқықтар көлеміне тең талаптар бойынша 
зейнетақымен қамсыздандыруға құқықтар көлеміне кепілдік беруі тиіс.

Келісім күшіне енгеннен кейін Одақтың еңбекшілері зейнетақыны өз отанында 
жасаған жұмыс кезеңі үшін ғана емес, сондай-ақ ЕАЭО басқа мемлекеттерінде 
жасаған жұмыс кезеңдері үшін алатын болады. Комиссия Келісімнің жобасымен 
2014 жылдан бастап ЕАЭО мемлекеттерімен бірлесе отырып жұмыс жасады. 
Келісімде қолданысы таралатын зейнетақы түрлері, сондай-ақ экспортталатын 
зейнетақы түрлері анықталған. Қазақстанда Келісім БЖЗҚ-ға зейнетақы жарналарын 
төлеу бойынша құқықтық қатынастарға және зейнет жасына толғанда, мерзімсіз 
1,2 топтағы мүгедектігін белгілеген кезде БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдеріне, 
мұрагерлерге біржолғы төлемдерге таралатын болады.

Әлі күнге дейін Одақ елдерінің зейнетақы жүйесіндегі өзгешеліктерге байланысты еңбек етуші 
мигранттардың зейнетақы құқықтары барлық елдерде құрылған жоқ. Мұндай тәжірибе 
орын алған елде, еңбекшілер  отанына оралған кезде оларды жүзеге асыра алмайтын. 

Қазіргі уақытта ЕЭК ЕАЭО елдерінің уәкілетті және құзыретті органдарымен бірлесе 
отырып, Келісім нормаларын қолдану бойынша ЕЭК және ЕАЭО мүше мемлекеттердің 
уәкілетті органдары, құзыретті органдары арасында өзара әрекет ету тәртібінің 
жобасымен жұмыс жасауда, ол Келісіммен бірге күшіне енеді.

Қазақстанның Құзыретті органының қызметін БЖЗҚ жүзеге асыратынын атап өткен 
жөн, ол тиісінше Келісімнің ережелерін іске асыру кезінде барлық ақпараттық және 
ақшалай ағынның операторы болып табылады.
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II. “БЖЗҚ”
АҚ ҚЫЗМЕТІ

Миссия

Қызмет сапасын көтеру, зейнетақы активтерін дұрыс есепке алу, сондай-ақ зейнетақы 
жинақтарын жоспарлау мәдениетін көтеру арқылы зейнетақы жинақтарын 
қалыптастыруда салымшыларға ұйымдастырушылық көмек көрсету. 

Таным 

БЖЗҚ – Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесінің барлық қаржылық 
және ақпараттық ағындарының сенімді бірыңғай басқарушысы және операторы.

Құндылықтар  

Сенімділік – Қор қызметін қатаң түрде Қазақстан Республикасының заңнамасында 
анықталған аяда жүзеге асырады.  

Ашықтық – Қор корпоративтік басқарудың жоғары стандарттарын сақтауды мақсат 
тұтады, салымшылардың шоттарының жай-күйі мен өзінің ағымдағы қаржылық жағдайы 
жайлы мәліметтерді ашық ақпарат көздерінде әрдайым жариялап отырады. 

Тұтынушыны бағдар тұту – БЖЗҚ клиенттерінің мүддесі аса маңызды, Қор зейнетақы 
қызметтерінің ҚР-ның кез келген жерінде, сондай-ақ шетелде қолжетімді, түсінікті болуы 
әрі тұтынушылардың сенімінен шығуы үшін қолдан келгеннің барлығын жасайды. 

Үнемі алға ұмтылу және өзін-өзі жетілдіру – Қор қызметкерлерінің құрамы үнемі 
ізденіс үстінде және уақыт талғамы мен талабына дайын болу үшін білім мен кәсіби 
машықтың жаңа амал-тәсілдерін  қолданады.

Жауапкершілік – БЖЗҚ басшылығы мен қызметкерлері салымшылар және зейнетақы 
жинақтарын алушылар алдында Қор қызметін үнемі жетілдіріп отыруға, ресурстарды 
үнемді әрі ұтымды пайдалануға жауапты.

Стратегиялық мақсаттар мен міндеттер 

1. Үздік тәжірибе стандарттарына сәйкес сапалы қызмет көрсету
1.1. Зейнетақы қызметтеріне бірдей қолжетімділікті қамтамасыз ету
1.2. Зейнетақы қызметтерінің белгіленген стандарттарын сақтау
1.3. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың біріктірілген жүйесін ары қарай 
дамыту үшін сапа менеджменті жүйесінің стандарттарына Қордың бизнес үдерістерін 
сәйкестендіру
2. Қазақстан Республикасы халқының зейнетақы жинақтарын жоспарлау мәдениетін 
дамыту
2.1. Зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы халықтың қаржылық-құқықтық 
сауатының деңгейін көтеру 
2.2. БЖЗҚ-ның позитив бейнесін қалыптастыру арқылы жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 
деген халық сенімін нығайту 

МИССИЯ, ТАНЫМ, ҚҰНДЫЛЫҚТАР, СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕР1
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2.3. Дербес зейнетақы жоспарлары мәдениетін қалыптастыру
2.4. Ерікті зейнетақы жоспарларын дамыту 
3. Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жүйесін ары қарай дамыту бағыттары бойынша 
Қазақстан Республикасының заңнамасын іске асыру
3.1. БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін жүзеге асырудың параметрлері мен тетіктерін 
жетілдіру
3.2. Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің шартты-жинақтаушы құрамдауышын – жұмыс 
берушінің міндетті зейнетақы жарналарын ендіру 
3.3. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
шарт аясында Құзыретті орган ретіндегі БЖЗҚ қызметтерін жүзеге асыру

БЖЗҚ-ның құрылтайшысы және акционері ҚР Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру комитеті» Мемлекеттік мекемесі арқылы Қазақстан Үкіметі болып 
табылады. БЖЗҚ акцияларының мемлекеттік пакеті ҚРҰБ-тың сенімгерлік басқаруында.  

Қорды БЖЗҚ Директорлар кеңесі басқарады, ол жерде үш комитет жұмыс жасайды: 
Аудиторлық комитет, Кадрлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет, 
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет. БЖЗҚ-ның атқарушы органы Басқарма 
болып табылады. 

Директорлар кеңесі

Биртанов Есжан Амантаевич - БЖЗҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы – ҚРҰБ 
Төрағасының орынбасары

Сарбасов Акмади Адилович - БЖЗҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі

Ташенев Бакытбек Хакимович - БЖЗҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 
төрағасы

Таджияков Бисенгали Шамгалиевич - БЖЗҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз 
директор

Дамитов Кадыржан Кабдошевич - БЖЗҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз 
директор
 
Елемесов Аскар Раушанулы - БЖЗҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор, 
ХАҚО-дағы Аналитикалық кредиттік рейтинг агенттігі филиалының басышысы

Курманов Жанат Бостанович - БЖЗҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – БЖЗҚ 
Басқармасының Төрағасы

КОРПОРАТИВТІК
БАСҚАРУ 2

Қор басшылығы

Курманов Жанат Бостанович - БЖЗҚ Басқармасының Төрағасы, Басқарма мүшесі
Жалпы басшылық жасайды және Қордың Директорлар кеңесі мен жалғыз акционерінің 
айрықша құзыретіне қатысы жоқ барлық мәселелер бойынша Қор қызметін бақылайды

Егеубаева Сауле Аскаровна - БЖЗҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма 
мүшесі
Жалпы басшылық жасайды, тәуекелдерді басқару жүйесін қамтамасыз ету, жұмыс 
жасауы және өзектілігі, инвестициялар портфелінің инвестициялық талдау, ҚР зейнетақы 
жүйесі шеңберінде актуарлық зерттеулер мен Қордың стратегиялық талдау және даму, 
өңірлік желіні дамыту және ілеспе қызмет көрсету, қашықтан кеңес беру қызметтерін 
көрсету, Қор филиалдарының қызметі, Қазақстан Республикасы зейнетақы жүйесі, 
Қор қызметі туралы ақпараттық-түсіндірме жұмысымен бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы қамтамасыз ету мәселелері бойынша жұмысты үйлестіреді және бақылайды, 
құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және 
жеке тұлғалармен өзара әрекет етеді.
 
Мадиева Айжан Маратовна - БЖЗҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма 
мүшесі
Жалпы басшылық жасайды, меншікті активтер бойынша бухгалтерлік есепке алу және 
есептілік,  құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен, ұйымдармен 
және жеке тұлғалармен өзара әрекет ету мәселелері бойынша жұмысты үйлестіреді және 
бақылайды.  

Утегулов Маулен Амангельдиевич - БЖЗҚ Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі
Жалпы басшылық жасайды, тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды, 
сондай-ақ ҚР заңнамасының арнайы нормаларын қолданусыз жүзеге асырылатын 
тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу, 
Қор бюджетін құры (жоспарлау) және оның орындалуын бақылау, Қордың әкімшілік-
шаруашылық қызметі, кірістер мен шығыстар сметасын (бюджет) жоспарлау, орындау 
және бақылау бөлігінде Қор қызметін қаржы-экономикалық талдау, құзыретіне кіретін 
мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және жеке тұлғалармен 
өзара әрекет ету мәселелері бойынша жұмысты үйлестіреді және бақылайды. 

Дыбыспаев Канат Болатжанович - БЖЗҚ Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі
Жалпы басшылық жасайды, Қордың ақпараттық технологияларының жұмыс жасуы мен 
дамыту, зейнетақы қызметтерін көрсетудің сервисін жақсарту және сапасын бақылау, 
құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және 
жеке тұлғалармен өзара әрекет ету мәселелері бойынша жұмысты үйлестіреді және 
бақылайды.

Сарсенова Наталья Васильевна - БЖЗҚ Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі
Жалпы басшылық жасайды, Қор қызметін құқықтық қамтамасыз ету, проблемалық 
активтер, Қордың құжат айналымы мен мұрағатын жүргізу,  құзыретіне кіретін мәселелер 
бойынша мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және жеке тұлғалармен өзара әрекет 
ету мәселелері бойынша жұмысты үйлестіреді және бақылайды.
 
Тулегенова Жанара Корганбековна - БЖЗҚ Басқарушы директоры
Жалпы басшылық жасайды және салымшыларға (алушыларға) зейнетақы жинақтарын 
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аудару және төлеу бойынша операциялық жұмыс, оның ішінде екінші деңгейдегі 
банктермен және зейнетақы төлемдері бойынша банк операцияларының жекелеген 
түрін жүзеге асыратын басқа да ұйымдармен өзара әрекет ету, зейнетақы активтерін 
бухгалтерлік есепке алу және есептілік, кастодиан шоты бойынша операцияларды 
есепке алу және бақылау, салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарында 
зейнетақы активтері бойынша есеп айырысу операцияларын және операциялық 
жұмыстарды қамтамасыз ету, Қордың деректер қорында ескерілген салымшылармен 
(алушылармен) зейнетақы шарттары бойынша бақылау, Қор салымшылары мен 
алушыларын жыл сайынғы хабарландыру, құзыретіне кіретін мәселелер бойынша 
мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және жеке тұлғалармен өзара әрекет ету 
мәселелері бойынша жұмысты үйлестіреді.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МЕН БЖЗҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ЖАНЫНДАҒЫ 
КОМИТЕТТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Есепті кезең үшін БЖЗҚ Директорлар кеңесі 6 жүзбе-жүз отырыс және 7 сырттай дауыс 
беруді өткізді. 2019 жылы Директорлар кеңесінің құзыретіне қатысты 93 мәселе қаралды, 
оның ішінде 2018 жыл үшін БЖЗҚ қызметі туралы есеп, Қордың негізгі стратегиялық 
құжаттары мен олардығ өзгерістер мен толықтырулар, БЖЗҚ Директорлар кеңесі 
жанындағы комитеттердің құрамындағы өзгерістер, Басқарма құрамына өзгерістер 
бекітілді, алдын ала 2018 жыл үшін БЖЗҚ жылдық қаржы есептілігі бекітілді («Делойт» 
ЖШС тәуелсіз аудитордың аудиторлық қорытындысымен).

Есепті кезең үшін жүзбе-жүз отырыстар өткізілді және Директорлар кеңесінің келесі 
комитеттерінің сырттай дауыс беруі арқылы шешімдері қабылданды: 

Аудиторлық комитет 1 жүзбе-жүз отырыс және 11 сырттай дауыс беру өткізді;
Стратегиялық жоспарлау комитеті 3 жүзбе-жүз отырыс және 8 сырттай дауыс беру 
өткізді;
Кадрлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер комитеті 2 жүзбе-жүз отырыс және 1 
сырттай дауыс беру өткізді.

БЖЗҚ Басқармасының қызметі туралы ақпарат

БЖЗҚ Басқармасы 2019 жылы стратегиялық маңызды, сондай-ақ үздіксіз қызметті, 
бизнес үдерістерді оңтайландыру мен тиімділігін қамтамасыз ететін тактикалық 
шешімдерді қабылдады. 2019 жылы Қор Басқармасының 87 отырысы/сырттай дауыс 
беруі жүргізілді, оның ішінде жүзбе жүз отырыс – 48, сырттай дауыс беру жүргізу 
жолымен – 39.  Қор Басқармасы 460 мәселені қарастырды, 853 шешім қабылдады. Қор 
Басқармасы 2019 жылы 233 ішкі нормативтік құжаттар (ІНҚ) қаралды, оның ішінде: 42 
ІНҚ мақұлданды/алғаш рет бекітілді, немесе жаңа редакцияда, 191 ІНҚ өзектендірілді 
(мақұлданды/өзгерістер мен толықтырулар бекітілді).

Қоғамдық Кеңес

Есепті кезеңде халықпен қарым-қатынасты күшейту және Қор жұмысының ашықтығын 
қамтамасыз ету мақсатында қоғамдық ұйымдардың, БАҚ, сарапшылардың өкілдерінен 
2017 жылы құрылған Қоғамдық кеңестің жұмысы жалғастырылды. 2019 жылы Қоғамдық 
кеңестің 4 отырысы өтті. Отырыс аясында Қоғамдық кеңесітің мүшелеріне 2018-2019 
жж  үшін Қор қызметі туралы есеп, 2018 жылғы БЖЗҚ зейнетақы активтері портфелін 
инвестициялық басқару туралы ақпарат және 2019 жылы инвестициялаудың негізгі 

бағыттары ұсынылды, 2013-2014 жж. жеке қорлардың инвестициялық портфелдерін 
біріктіру нәтижесінде Қор портфеліне өткен проблемалық эмитенттердің активтерімен 
БЖЗҚ-ның жұмыс нәтижелері, тәуелсіз компанияның жинақтаушы зейнетақы жүйесі 
туралы халықтың хабардарлық деңгейі, жүйе мен БЖЗҚ-ға сенім білдіру деңгейі туралы 
жүргізген әлеуметтік зерттеулер нәтижелері, зейнетақы жүйесін дамыту бойынша жұмыс 
тобы қызметінің алдын ала нәтижелері көрініс тапты. 

«БЖЗҚ» АҚ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ
ҚҰРЫЛЫМЫ3

01.01.2020 жылғы жағдай бойынша Қордың ұйымдастырушылық құрылымы келесідей:

БЖЗҚ жалғыз акционері

БЖЗҚ Директорлар кеңесі

БЖЗҚ Басқармасы

1. Басшылық және хатшылық 
2. Кеңесші 
3. Ішкі аудит департаменті
4. Қауіпсіздік департаменті 
5. Бухгалтерлік есепке алу 

департаменті
6. Қашықтан кеңес беру департаменті 
7. Құжаттамалық қамтамасыз ету 

департаменті 
8. Сатып алу департаменті 
9. Ақпараттық технологиялар 

департаменті 
10. Қызметті қамтамасыз ету 

департаменті 
11. Төлемдерді ұйымдастыру және 

хабарландыру департаменті 
12. Жұртшылықпен байланыс 

департаменті 
13. Тәуекел менеджменті 

департаменті 
14. Өңірлік даму департаменті
15. Қызметкерлерді басқару 

департаменті
16. Зейнетақы активтерін есепке алу 

және есептілік департаменті 
17. Заң департаменті 
18. Стратегиялық даму департаменті 
19. Сапаны бақылау басқармасы 
20. Бюджетті жоспарлау және 

бақылау басқармасы 

1. Нұр-Сұлтан қ. филиалы 
2. Алматы қ. филиалы
3. Ақмола облыстық филиалы 
4. Ақтөбе облыстық филиалы 
5. Алматы облыстық филиалы 
6. Атырау облыстық филиалы 
7. 7Шығыс Қазақстан облыстық 

филиалы 
8. Жамбыл облыстық филиалы 
9. Батыс Қазақстан облыстық филиалы
10.  Қарағанды облыстық филиалы 
11. Қостанай облыстық филиалы 
12. Қызылорда облыстық филиалы 
13. Маңғыстау облыстық филиалы 
14. Павлодар облыстық филиалы 
15. Жезқазған қ. өңірлік филиалы 
16. Семей қ. өңірлік филиалы 
17. Солтүстік Қазақстан облыстық 

филиалы 
18. Түркістан облыстық филиалы 
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Қызметкерлер компанияның негізгі қоры, осыған байланысты Қорда қызметкерді 
оқыту және дамыту бойынша жүйелендірілген тәсіл жасалған. Қор қызметкерлері ішкі 
(БЖЗҚ ұйымдастырған), сондай-ақ мамандандырылған ұйымдарды (семинарлар мен 
тренингтер, кәсіби сертификация).

Қор өз қызметкерлері үшін оқыту ортасының түрлі арналарын ұсынады: жүзбе-жүз 
тренингтер, бейнебайланыс арқылы қашықтан оқыту, электронды курстар. Барлық оқыту 
бағдарламары нысанды топтар есебімен әзірленеді: топ-менеджмент, бөлім басшылары, 
кадрлық резерв, орындаушылық деңгей, ішкі тренерлер 

Қашықтағы өңірлерді қамту және іссапар шығыстарын төмендету мақсатында Қорда 
БЖЗҚ-ның барлық қызметкерлеріне қолжетімді ете отырып, қашықтан оқыту жүйесі 
енгізілген. Қызметкерлердің білім деңгейі мен біліктілігін арттыру мақсатында 2019 
жылы қашықтан оқудың 61 электронды курсы әзірленді.  

2019 жылы оқу жоспарына сәйкес қызметкерлерді ішкі және сыртқы оқыту 
ұйымдастырылды. 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қор қызметкерлері арасында 
оқыған қызметкерлер үлесі 100% құрады.

Қызметтер:

1 ЖЗШ ашу және келесілер  есебінен ЗЖ 
жеке есепке алу 

МЗЖ Міндетті зейнетақы 
жарналары 

МКЗЖ Міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары

ЕЗЖ Ерікті зейнетақы жарналары

2 Зейнетақы төлемдері және 
сақтандыру ұйымдарына аударымдар

3 Зейнетақы жинақтарының жай-
күйі туралы ЖЗШ-дан ақпаратты 
салымшыларға (алушыларға) беру

4 ЖЗШ иелерінің деректемелерін 
өзгерту (контактілері мен 
хабарландыру тәсілі)

5 Жинақтаушы жүйе, зейнетақыны 
жоспарлау және зейнетақы активтерін 
инвестициялық басқару мәселесі 
бойынша кеңес беру

«БЖЗҚ» АҚ
ҚЫЗМЕТТЕРІ 4

*Кеңес беру операция санында ескерілмейді

БЖЗҚ зейнетақы қызметтері тікелей қызмет көрсету және өзіне-өзі қызмет көрсету 
(электронды арна) арқылы беріледі. Тікелей қызмет көрсету және өзіне-өзі қызмет 
көрсету жүйесі арқылы 2019 жылғы операциялардың жалпы көлемі 16,9 млн құрады, 
оның ішінде тікелей қызмет көрсету жүйесі арқылы – 3,3 млн операциялар (19,6%), 
өзіне-өзі қызмет көрсету жүйесі арқылы – 13,6 млн (80,4%).

Тікелей қызмет көрсетудің негізгі арнасы 18 филиалдың құрылымына кіретін кеңселер 
болып табылады. 2020 жылдың 1 қаңтардағы жағдай бойынша жалпы кеңселер саны 
214 бірлікті құрайды, 

оның ішінде 29 бөлімше, 
ірі аудан орталықтарында 88 қызмет көрсету орталықтары, 
халық саны тығыз емес аудан орталықтарында Қордың бір қызметкерін 
орналастыру бойынша 97 қашықтағы жұмыс орны. 

3,3 млн қызметтер ішінде Қор кеңсесінде 3,1 млн операция жасалды.

Барып қызмет көрсету қашықтағы (шағын) елдімекендерде тұратын салымшыларға 
(алушыларға) қызмет көрсетуге арналған мобильді кеңселерді пайдалану арқылы және 
халықтың аз мобильді топтарына (мүмкіндігі шектеулі тұлғалар, түзімдік және күзетілетін 
нысандардағы тұлғалар) және салымшылардың жұмыс орны бойынша ақпараттық-
түсіндіру жұмыстарын жүргізу кезінде қосымша қызметі ретінде Қордың қызмет көрсетуін 
көздейтін «мобильді агент» техникасымен жүзеге асырылады. 

2019 жылы мобильді кеңсе 285 елдімекенде қызмет көрсетті, 29,8 мың салымшыларға 
(алушыларға) 36,8 мың қызмет көрсетілді, оның ішінде 19,3 мың операция және 
17,5 мың ауызша кеңес берілді. 2019 жылы 10,4 мың шығу аясында “мобильді 
агент” техникасын қолдану арқылы жүзеге асырылған операциялар саны 151,2  мың 
операцияны құрады.  Барып қызмет көрсету аясында операциялардың жалпы санынан 
9,5 мың мүмкіндігі шектеулі салымшылар мен алушыларға 26,3 мың қызмет көрсетілді. 

Қор қызметтерін “Қазпошта” АҚ көрсетуі бойынша қол қойылған Меморандум мен 
Агенттік келісім аясында 22.04.2019 жылдан бастап Қор қызметтерін “Қазпошта” 
АҚ-ға трансфер-агенттік қызмет көрсетуге беру бойынша жоба іске қосылды. БЖЗҚ 
қызмет көрсету орталықтары жоқ алыстағы аудандарды сәуірден бастап “қосымша 
деректемелерді өзгерту (толықтыру)” және “хабарландыру тәсілін өзгерту (анықтау)” 
сынды Қор қызметтері “Қазпошта” АҚ 94 пошталық бөлімшелерінде қолжетімді болды, 
қазаннан бастап тағыда 126 бөлімше қосылды (барлығы “Қазпошта” АҚ 220 бөлімшесі). 
Енгізілген сәттен бастап  2019 жыл үшін 1 298 қызмет көрсетілді.

БЖЗҚ электронды қызметтерін БЖЗҚ сайты, БЖЗҚ мобильді қосымшасы, Қор 
филиалдарында орналастырылған өзіне-өзі қызмет көрсету терминалдары және 
ақпараттық киоскілер арқылы, сондай-ақ электронды үкіметтің сайты мен мобильді 
қосымшасы арқылы алуға болады. 

Электронды қызметтерді беру арналарының арасында 2019 жылы салымшылар 
(алушылар) арасында анағұрлым әйгілі болғаны: 
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Есепті кезеңде электронды қызметтердің жалпы санынан 99,3% ЖЗШ жай-күйі туралы 
үзінді көшірмені алу болды.

Тікелей қызмет көрсету, өзіне-өзі қызмет көрсету арналары мен көрсетілетін қызметтер 
төмендегі кестеде берілген.

Қызметтер/
автоматтан-
дырылған 
ақпараттық
жүйедегі 
операциялар

МКЗЖ бойынша 
ЖЗШ ашу
ЕЗЖ бойынша 
ЖЗШ ашу
Төлемдер (мүге-
дектігі бойынша)
Төлемдер (ТТК 
кету, мұрагерлік 
бойынша, 
жерлеуге т.б.)

БЖЗҚ 
кеңсе-
лері









Барып 
ызмет 
көрсету







Транс-
фер-
агент-
тік
қыз-
меттер

БЖЗҚ 
сайты 





БЖЗҚ 
мобиль-
ді қо-
сымша-
сы

Ақпа-
раттық 
киос-
кілер

Өзіне-өзі 
қызмет
көрсету
теми-
налдары





Egov 
сайты 
және 
мобиль-
ді 
қосым-
шасы

Тікелей қызмет көрсету Өзіне-өзі қызмет көрсету
Қызмет көрсету арналары

ӨСК аудару
ЖЗШ деректе-
мелерін өзгерту
Хабарландыру
тәсілін өзгерту
ЖЗШ-дан үзінді 
көшірме беру
Шарттардың 
телнұсқаларын/
шоттары туралы 
анықтама беру
Әскериқызмет-
керлерге анық-
тама беру
МКЗЖ зейнет-
ақы шартына
қосу өтінішін
қабылдау























































 

Кредиторлық 
берешекті 
жоюға өтінішті 
қабылдау
Банк деректеме-
лерін өзгертуге 
өтініштерді 
қабылдау





Выезд-
ное 
обслужи-
вание

Транс-
фер-
агентс-
кие 
услуги

Сайт 
ЕНПФ

Мобиль-
ное 
прило-
жение 
ЕНПФ

Инфо-
киоски

Терми-
налы
само-
обслу-
живания

Сайт и 
мобиль-
ное 
прило-
жение 
Egov 

2019 жылы БЖЗҚ жаңа мобильді қосымшаны әзірледі, ол 2019 жылдың тамызында 
өндірістік пайдалануға қосылды. Қосымшада бұрын болған қызмет анағұрлым 
пысықталды, сондай-ақ жаңа қызмет жүзеге асырылды: саусақ іздері, ЭЦҚ,  QR-код 
бойынша авторлану, электронды поштаға жіберу жолымен ЖЗШ-дан үзінді көшірме, 
ЖЗШ бар-жоғы туралы анықтама, шарт телнұсқасын алу, деректемелерге өзгерістер/
толықтырулар енгізу бойынша Қор қызметтерін пайдалану мүмкіндігі, болжамды 
калькулятор, онлайн-кеңесші (чат-бот) қосылды.   

“Kaspi Bank” АҚ-мен Қордың ынтымақтасуы барысында Kaspi.kz мобильді қосымшасында 
ЕЗЖ төлеу онлайн қызметі енгізілді, ол ЕЗЖ-ны өзің үшін де, сондай-ақ басқа адам 
пайдасына да төлеуге мүмкіндік береді.

ЖЗШ-НЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТАНДЫРУ

ҚР «ҚР-да зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңына сәйкес БЖЗҚ атына ЖЗШ 
ашылған жеке тұлғаға ЖЗШ ашылған күннен бастап кез келген сұратылған күнге оның 
сұратуы бойынша зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты ақысыз беруге, 
сондай-ақ оның зейнетақы жинақтары туралы ақпаратқа қол жеткізудің электрондық 
және өзге де тәсілдерін қамтамасыз етуге міндетті.
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Зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат келесілер туралы мәліметтерді 
қамтиды: 

1. сұратылған кезеңнің басындағы және соңындағы жағдай бойынша зейнетақы 
жинақтарының сомасы;

2. сұратылған кезеңнің басындағы және соңындағы жағдай бойынша есептелген 
инвестициялық кіріс сомасы; 

3. ҚРҰБ басқармасы бекіткен және сұратылған кезеңнің соңында қолданыста болған 
инвестициялық кірістен және зейнетақы активтерінен алынатын комиссиялық 
сыйақы шамасы; 

4. сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып, зейнетақы жарналарының, 
өсімпұлдардың, аударымдардың, зейнетақы жинақтары төлемдерінің және 
(немесе) ұсталған жеке табыс салығының сомасы; 

5. сұратылған кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып, ЖЗШ-да көрсетілетін өзге де 
операциялардың сомасы. 

БЖЗҚ салымшы таңдаған, төменде көрсетілген тәсілдердің бірі арқылы хабардар етеді: 
6. электрондық түрде: БЖЗҚ-ға ұсынылған мекенжайға электрондық пошта арқылы; 

электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе пайдаланушының логині мен паролін 
пайдалана отырып, жеке кабинет арқылы; 

7. салымшы (алушы) тікелей БЖЗҚ-ға өзі өтініш жасаған кезде;
8. пошталық байланыс қызметі арқылы. 

Егер салымшы зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат беру тәсілін таңдамаған 
жағдайда, салымшы өзі келіп өтініш жасаған кезде БЖЗҚ хабардар етеді.

2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ЖЗШ құрылымы таңдалған 
хабарландыру тәсілдері бөлінісінде келесі түрде көрініс табады:

БЖЗҚ сайтындағы жеке кабинеттен немесе электрондық пошта арқылы үзінді көшірме 
алу жатқызылған электрондық хабарландыру тәсілдері бар ЖЗШ саны жыл басынан бері 
406,5 мың ЖЗШ-ға немесе 7%-ға артып, 6,5 млн.-ды (58%) құрады. 

Салымшыларды (алушыларды) 01.01.2019 жылғы жағдай бойынша зейнетақы 
жинақтарының жай-күйі туралы ақпараттандыру мақсатында БЖЗҚ «Қазпошта» АҚ-мен 
зейнетақы жарналары жүйесі бойынша ақпарат беру қызметтерін сатып алу туралы шарт 
жасасты. Шарт шеңберінде «Қазпошта» АҚ салымшыларға (алушыларға) тапсыру үшін 
өздерінің өңірлік бөлімшелеріне 999,0 мың дана ЖЗШ-дан үзінді көшірмелер салынған 
конверттерді берді, бұл өткен жылдың көрсеткішінен 23%-ға аз (1,3 млн. конверт). 
Бір үзінді көшірмені жөнелту құнын ескере отырып, 2019 жылы үнем 48,4 млн. теңгені 
құрады.

ДЕРБЕС КЕҢЕС БЕРУ

Халықтың қаржылық сауаттылық деңгейін арттыру және зейнетақыны жоспарлау 
мәдениетін арттыру мақсатында Қордың қызмет көрсету кеңселерінде дербес қаржылық 
кеңес беру қызметі көрсетіледі. 2019 жылы бұл қызметті 470,4 мың адам пайдаланды. Бұл 
ретте Қор сайтында орналастырылған болжамды зейнетақы калькуляторын пайдалана 
отырып, әрбір қалаған адам БЖЗҚ кеңсесіне келмей-ақ, болашақ зейнетақының 
болжамын есептеуді жүзеге асыра алады.

БЖЗҚ сайтында орналастырылған болжамды зейнетақы калькуляторы болашақ 
зейнетақыны жоспарлау құралы болып табылады және пайдаланушыға ҚР-ның көп 
деңгейлі зейнетақы жүйесі аясында жиынтық зейнетақының қолданыстағы барлық 
құрамдауыштары  бойынша болашақ төлемдердің болжамды мөлшерін өз бетінше 
есептеуге мүмкіндік береді:

1. Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен зейнетақы (базалық зейнетақы және ортақ 
(еңбек) зейнетақы) 
2. Келесі: 

• БЖЗҚ-дағы қызметкерлердің табысынан төленетін МЗЖ-ның 10%-ы есебінен 
зейнетақы 

• Еңбек жағдайлары зиянды жұмыстармен айналысатын қызметкерлердің 
пайдасына жұмыс беруші БЖЗҚ-ға аударатын МКЗЖ-ның 5%-ы есебінен 
зейнетақы 

3. ЕЗЖ есебінен зейнетақы.

Болжамды калькуляторда зейнетақыны есептеу үшін «Кіріс деректері» блогындағы 
(туған күні, жынысы, еңбек өтілі, жинақ сомасы және т.б.) барлық қажетті өрістерді 
толтыру қажет. Егер пайдаланушы enpf.kz. сайтында жеке кабинетте тіркелген болса, 
калькулятордағы көптеген өрістер автоматты түрде толтырылады. 

Зейнеткерлік жасқа жету үшін зейнетақы жинақтарының (МЗЖ, МКЗЖ және ЕЗЖ есебінен 
қалыптастырылған) болжамды мөлшері жеткілікті болған жағдайда, пайдаланушыға 
өмір бойғы зейнетақы төлемдерін алуға мүмкіндік беретін сақтандыру ұйымымен 
болашақта зейнетақы аннуитеті шартын жасасу мүмкіндігі туралы хабарлай отырып, 
қалқымалы терезе пайда болады. Егер пайдаланушы ұсынылған опцияны таңдаса, онда 
«Сіздің зейнетақыңыздың болжамы» блогында БЖЗҚ-дан кесте бойынша төлемдердің 
болжамды мөлшерінің орнына сақтандыру ұйымынан төленетін аннуитеттік төлемнің 
болжамды мөлшері көрсетіледі. Ағымдағы жылға сақтандыру ұйымына аудару үшін 
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жеткілікті зейнетақы жинақтарының сомасын enpf.kz сайтында орналастырылған 
«Жинақтарды ӨСК-ға аудару» басқа зейнетақы калькуляторының көмегімен есептеуге 
болады. «Сіздің зейнетақыңыздың болжамы» блогындағы нәтижелерге, сондай-ақ 
зейнетке шығу жасы мен күні, жинақтар таусылғанға дейінгі жылдар саны (БЖЗҚ-дан 
төлемдер алынған жағдайда), зейнетке шығу сәтіндегі жалақының болжамды мөлшері 
және алмастыру коэффициенті кіреді. Сондай-ақ «Сіздің зейнетақыңыздың болжамы» 
блогының төменгі бөлігінде жылдар бойынша болжамды зейнетақының графикалық 
және кесте түріндегі өзгерістер динамикасы ұсынылған.

Есептеу нәтижелері үш сценарийде беріледі – пессимистік, реалистік және оптимистік:

Сценарийлер

оптимистік
реалистік
пессимистік

Нақты инвестициялық кірістілік

2,00%
1,00%
0,00%

Бұл кірістілік деңгейі бойынша болжамдардың өзгеруін ескере отырып, пайдаланушыға 
зейнетақы төлемдерінің ықтимал нұсқаларын көрсету үшін жасалды. Зейнетақыны 
есептеу нәтижелері төлемдердің кепілі емес, болжамды болып табылады. Осы немесе 
басқа кіріс параметрлерін өзгерте отырып, пайдаланушы болашақ зейнетақы мөлшеріне 
қалай әсер ететінін бағалай алады және тиісті шаралар қолдана алады. Болашақ 
зейнетақының мөлшеріне зейнетақы жарналарын төлеудің жүйелілігі мен толықтығы 
әсер ететінін атап өту қажет.

Зейнетақымен қамсыздандыру саласында халықтың қаржылық-құқықтық сауаттылығын 
арттыру және халықтың БЖЗҚ ЖЗЖ-ға сенімін нығайту аясында БАҚ-пен өзара іс-қимыл 
арқылы, сондай-ақ халықпен тікелей өзара іс-қимыл арқылы белсенді ақпараттық-
түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. 

Құқықтық медиа-орталықтың деректері бойынша Қазақстанда тар салалы (музыкалық, 
спорттық, медициналық және т. б.), сондай-ақ 468 мерзімді баспасөз басылымын, 74 
телеарнаны, 58 радионы, 201 ақпараттық агенттік пен желілік басылымды қоса алғанда, 
801 БАҚ тіркелген. 

БАҚ және әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізуге мамандандырылған «Alem Media 
monitoring» компаниясының деректері бойынша БЖЗҚ туралы ақпарат 2019 жылы

300 баспа басылымында, 
40-тан аса телеарналарда, 
20-ға жуық радиостанция мен 405 ақпараттық агенттікте және желілік басылымдарда 
атап өтілді. 

2019 жылы БАҚ-қа шыққан, БЖЗҚ атап өткен ақпараттық-түсіндіру материалдарының 
жалпы көлемі 39,4 мың материалды құрады, бұл жұртшылық пен БАҚ-тың зейнетақы 
жинақтары тақырыбына сақталып отырған және өсіп келе жатқан қызығушылығының 
дәлелі бола отырып, 2018 жылғы көлемнен 23,3%-ға немесе 7,4 мыңға артық (32,0 
мың материал).

Тікелей БЖЗҚ берген ақпарат бойынша, түрлі БАҚ арналары арқылы 34,6 мың материал 
шықты (немесе 39,4 мың жарияланымның жалпы көлемінің 88%-ы), бұл 2018 жылғы 
ұқсас көрсеткіштен 35%-ға немесе 9,0 мыңға артық (25,6 мың жарияланым) 

2019 жылы БАҚ арқылы ақпараттық-түсіндіру жұмыстарының маңызды оқиғаларына 
мыналар жатады:

• 2019 жылдың қыркүйегі мен желтоқсаны аралығында 31-арнада «Zeinet.
kz»/«Пенсия.kz» (қазақ және орыс тілдеріндегі 15 бағдарлама бойынша) 
бағдарламасының шығуы. Ақпараттық-талдау бағдарламасы «Информбюро» 
арнасының басты бағдарламасының рейтингісі деңгейінде (тиісінше 1,9% және 
12,2% рейтинг және үлес) рейтинг  (тиісінше 1,8%)  пен үлеске (11,4%) ие бола 
отырып, көрермендер аудиториясын кеңінен қамтыды және арнаның орташа 
рейтингісінен асып түсті;

• 2019 жылдың қыркүйегі мен желтоқсаны аралығында «Ретро» радиосында 
«Зейнетақы туралы ойлан»/«С чего начинается пенсия» бағдарламасының 
эфирге шығуы. Қайталаулармен бірге барлығы қазақ және орыс тілдерінде 12 
бағдарламадан шықты (жиыны 48 шығарылым);

• «Қазақ радиосында» «Еңбек түбі – береке» бағдарламасының эфирге шығуы 
(қайталаулармен бірге мемлекеттік тілде 12 бағдарлама);

• республикалық және өңірлік рейтингілік арналарда БЖЗҚ электрондық қызметтері 
мен жинақтаушы зейнетақы жүйесі туралы ақпараттық-білім беру бейнероликтерін 
көрсету. Барлығы 21,3 мың ролик эфирге шықты;

• Қор спикерлерінің «Алматы» телеарнасындағы «Ерекше бақылауда», 
«Қазақстан» телеарнасындағы «Ашық алаң», «Еуразия» телеарнасындағы «Басты 
тақырып», «Қазақстан» телеарнасындағы «Таңшолпан» сияқты жаңалықтар, 
талдау бағдарламаларына, ток-шоуларға, сондай-ақ «Atameken business» 
телеарнасындағы бірқатар бағдарламаларға қатысуы.

2019 жылы интернет-порталдарда (kursiv.kz, kapital.kz, 365info.kz, lsm.kz ҚазТАГ, 
ҚазАқпарат, tengrinews.kz, zakon.kz, capital.kz, today.kz, informburo.kz, profinance.kz 
және т. б.) көптеген ақпараттық хабарламалар, талдамалы материалдар, соның ішінде 
зейнетақы заңнамасындағы өзгерістер, өзін-өзі жұмыспен қамтығандармен жұмыс, 
инвестициялық қызмет, төлемдер, ашық есік күндері және т. б. туралы хабарламалар 
шықты.

Баспа БАҚ-пен жұмыс бойынша өңірлік басылымдармен жұмыс істеуге баса назар 
аударылды. «БЖЗҚ-мен бір күн» жобасы іске асырылды, ол тілшілерге БЖЗҚ жұмысымен 
тікелей танысуға, барлық қызықтырған сұрақтарды қоюға мүмкіндік береді, оның 
нәтижелері бойынша әрбір өңірде осы өңір тұрғындарын қызықтыратын тақырыптарды 
қозғайтын (халықтың пікірін келтіре отырып) бірегей материал шығарылды. 

Республикалық жетекші қоғамдық-саяси және іскерлік басылымдарда Қордың Басқарма 
мүшелері мен Директорлар кеңесінің қатысуымен бірқатар сұхбаттар жарық көрді. 
«Время» қоғамдық-танымал басылымында оқырмандардың өзекті сұрақтарына жауап 
бере отырып, Қордың Басқарма Төрағасының «Тікелей желісі» ұйымдастырылды және 
өткізілді.

2019 жылы зейнетақы жүйесі бойынша сарапшылар деңгейіне көтеру мақсатында 
тілшілерге арналған «ҚР жинақтаушы зейнетақы жүйесі туралы білуіңіз қажет нәрсенің 
бәрі» Қаржы журналистикасы мектебі өткізілді. Іс-шара Нұр-Сұлтан, Шымкент, Ақтөбе, 
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Қарағанды, Қызылорда, Өскемен қалаларында өткізілді. 2019 жылы 6 мектепті өткізу 
нәтижесінде астаналық және өңірлік БАҚ-тың жұмыс істеп тұрған және болашақ 203 
тілшісі жинақтаушы зейнетақы жүйесінің қыр-сырымен, Қор қызметімен танысты.

БЖЗҚ-ның ресми интернет-сайты мен әлеуметтік желілеріне («Facebook», «Вконтакте», 
«Twitter», «Одноклассники» және Instagram) халықпен өзара іс-қимыл жасауда маңызды 
рөл бөлінген. 2019 жыл үшін қазақ және орыс тілдерінде 100 ақпараттық хабарлама 
жарияланды, сайтты қарау саны 44,0 млн.-ды, кірушілер саны – 2,9 млн.-ды құрады. 

Әлеуметтік желілермен жұмыс айтарлықтай жандандырылды. 2019 жыл үшін әлеуметтік 
алаңдарда қазақ және орыс тілдерінде 250-ге жуық тақырып орналастырылды. 
01.01.2020 жылғы жағдай бойынша БЖЗҚ парақшаларына жазылушылардың жалпы 
аудиториясы 40 161 жазылушыны құрады (жыл басынан бері 27,1%-ға өсті, 01.01.2019 
жылы – 31 589 жазылушы).

Әлеуметтік желілерден басқа, Қор басқа да алаңдарда белсенді қатысады: оның танымал 
YouTube бейне хостингі мен Telegram мессенджерінде өз арналары бар. 01.01.2020 
жылғы жағдай бойынша осы арналарға жазылушылардың жалпы аудиториясы 2 051 
адамды құрайды.

Қор тікелей өзара әрекеттесу арқылы салымшылармен (алушылармен) белсенді 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізді:

• «Ашық есік күндері» тоқсан сайынғы негізде өткізілді. Төрт іс-шараны өткізу 
қорытындысы бойынша келушілердің жалпы саны 13,9 мың адамды құрады және 
БАҚ-та кеңінен жарияланды (шамамен 5 мың жарияланым);

• кәсіпорындар мен ұйымдарда қатысушылардың жалпы саны 1,0 млн. болатын 
34,9 мың көшпелі тұсаукесерлер өткізілді; 

• белсенді емес «ұйқыдағы» шоттардың иелері - салымшылармен мақсатты түсіндіру 
жұмысы жүзеге асырылды (нөлдік жинақпен немесе 2018 жыл ішінде бірде-бір 
жарна түспеген ЖЗШ). Осылайша, 675,0 мың адам телефон арқылы жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі мәселелері бойынша алғашқы кеңес алды, оның ішінде 128,5 
мың адам жалпы көлемі 4,0 млрд. теңге көлемінде өздерінің жеке шоттарына 
міндетті зейнетақы жарналарын аударды;

• Қор спикерлері Қызылорда, Алматы және Өскемен қалаларындағы жоғары оқу 
орындарында дәрістер өткізді. Іс-шараға қатысқан студенттердің жалпы саны 180 
адамды құрады. Жастармен жұмыс аясында «Болашағың өз қолында» / «Твое 
будущее в твоих руках» деген жинақтаушы зейнетақы жүйесі туралы Студенттік 
жобалар байқауының тұжырымдамасы әзірленіп, іске асырылды. Конкурс шарты 
ретінде коммуникациялар (БАҚ-пен жұмыс істеу бойынша жобаны әзірлеу, жұмыс 
тетігін қоса алғанда, бейнеролик, тележоба сценарийін жасау), IT-шешімдер 
(ойындар, арнайы қосымшалар) арқылы халыққа ақпарат жеткізу, сондай-ақ ҚР 
халқы арасында ЕЗЖ дамыту бойынша дайын тиімді шешімді алу анықталды.

Байқауға 21 студент қатысты. Үздік жұмыстарды ұсынғандар сыйлық сертификаттарымен 
марапатталды.

БЖЗҚ-да дамыған, қашықтан кеңес беру жүйесі жұмыс істейді, ол жүгінген адамның 
орналасқан жеріне қарамастан, кеңес беруге мүмкіндік береді. 2019 жылы Қорға 
барлық байланыс арналары арқылы азаматтардан 705 047 өтініш келіп түсті. Арналар 
бөлінісінде келіп түскен өтініштер диаграммада көрсетілген.

Қашықтан кері байланыс жасаудың электрондық арналарының дамуына байланысты 
2019 жыл үшін пікірлер мен ұсыныстар кітабы арқылы өтініштердің, сондай-ақ 
тұтынушылардың Қорға қағаз тасымалдағыштармен  келіп түскен өтініштерінің өткен 
жылмен салыстырғанда (тиісінше 2 есе және 32%-ға аз) айтарлықтай төмендегені 
байқалады.

Начиная с 2017 г., Фондом на ежегодной основе проводится социологическое 
исследование с привлечением независимой организации ТОО «Центр стратегических 
исследований». Целью исследования является определение уровня финансово-правовой 
грамотности населения в сфере пенсионного обеспечения и степени доверия населения 
к накопительной пенсионной системе Казахстана и ЕНПФ. Исследование проводится с 
применением массового анкетного опроса, респондентами которого является взрослое 
(старше 18 лет) население РК, проживающее в сельской и городской местности. В 
соответствии с проведенным социологическим исследованием по результатам 2019 г. 
определены следующие результаты:

• “Қазақстанның зейнетақы жүйесі және БЖЗҚ қызметтері туралы қойылған сұрақтарға 
дұрыс жауап берген респонденттердің үлесі” бойынша (базалық білімі барлар) – 
63,5%, бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 3,3 пайыздық тармаққа жоғары (60,2%);

• “халықтың БЖЗҚ-ға сенім индексі” - 5,4 балл, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 
1,0 балға төмен (6,4 балл);

• “халықтың жинақтаушы зейнетақы жүйесіне сенім индексі” - 5,1 балл, бұл 2018 
жылғы көрсеткіштен 1,2 балға төмен ( 6,3 балл).
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Халықтың жинақтаушы зейнетақы жүйесіне және БЖЗҚ-ға деген сенім деңгейі көптеген 
факторларға, оның ішінде зейнетақы заңнамасындағы өзгерістер, салымшылардың 
(алушылардың) тұтастай зейнетақы жинақтары жүйесіне қатынасы, елдегі әлеуметтік-
экономикалық жағдай мен дағдарыс құбылыстары сияқты Қор қызметінің нәтижелеріне 
жатпайтын факторларға байланысты екенін атап өту қажет. Бұдан бөлек, сенім көрсеткіші 
көбінесе ақпараттық өрістің жалпы жағдайына байланысты. 2019 жылы Қазақстанда 
жинақтаушы зейнетақы жүйесі, жинақтардың бір бөлігін зейнетақымен қамсыздандыруға 
байланысты емес, өзге де мақсаттарға пайдалану мүмкіндігі, зейнетақы активтерін 
басқарудың тиімділігі және т.б. мәселелер бойынша талқылаулар жандандырылды. 
Кейбір резонанс тудырған пікірлер нақты ақпаратқа сәйкес келмейтін, конструктивтік 
емес және популистік сипатқа ие болды. Барлық осы факторлар сол сияқты тәуелсіз 
әлеуметтік зерттеу нәтижелеріне де әсер етті.

БЖЗҚ МЕНШІКТІ АКТИВТЕРІ БОЙЫНША
ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ 6

2019 жылдың қорытындысы бойынша меншікті активтер бойынша Қордың қаржылық 
есептілігіне аудит жүргізілді. Тәуелсіз аудитор ретінде Қордың Жалғыз акционерінің 
шешімімен «Делойт» ЖШС анықталды. 

Тәуелсіз аудитордың қорытындысына сай меншікті активтер бойынша қаржылық есептілік 
барлық елеулі аспектілерде 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қордың 
қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және Халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес 2019 жыл үшін ақша қаражатының 
қозғалысын анық көрсетеді.

Көрсеткіштер

Негізгі қызметтен 
түсетін кірістер (комис-
сиялық кірістер)
Комиссиялық 
шығыстар
Негізгі қызметтен тү-
сетін кірістер/шығыстар
Персоналға арналған 
шығыстар және әкім-
шілік-шаруашылық 
шығыстар, оның ішінде
персоналға арналған 
шығыстар жалпы  
әкімшілік шығыстар
Пайда салығы
Таза пайда

2015

58 856 318

-21 164 569

6 927 462

-10 206 190
-7 655 795

-2 550 395
-6 779 519
27 633 502

2016

58 563 783

-6 536 550

-13 253 411

-12 922 714
-9 103 897

-3 818 817
-7 975 666
17 875 442

2017

46 779 334

-17 158 694

5 737 258

-12 178 987
-8 255 944

-3 923 043
-4 939 485
18 239 426

2018

60 076 680

-8 192 785

10 265 899

-12 225 887
-7 917 825

-4 308 062
-8 632 391
41 291 516

2019

58 010 578

-9 596 562

12 455 285

-11 899 797
-7 900 275

-3 999 522
-7 599 208
41 370 296

2015

26 423 162

-6 460 387

1 092 612

-6 385 586
-4 730 668

-1 654 918
-2 843 924
11 825 877

БЖЗҚ кірістерінің негізгі көзі инвестициялық кірістен және зейнетақы активтерінен 
түсетін комиссиялық сыйақы болып табылады. Ұлттық банк БЖЗҚ-ның комиссиялық 
сыйақы деңгейін төмендету саясатын тұрақты жүргізіп келеді. Осылайша 2020 жылға 
инвестициялық кірістен түсетін комиссиялық сыйақы 2,0% мөлшерінде, зейнетақы 
активтерінен түсетін комиссиялық сыйақы 0,011% мөлшерінде белгіленді.

Зейнетақы активтерін БЖЗҚ-ға шоғырландырған сәттен бастап инвестициялық кірістен 
түсетін комиссиялық сыйақы мөлшері 3,75 есеге (7,5%-дан 2%-ға дейін), зейнетақы 
активтерінен түсетін комиссиялық сыйақы мөлшері 2,27 есеге (0,025%-дан 0,011%-ға 
дейін) азайды.

13-қосымшада БЖЗҚ-ның 2013 жылдан бастап 2020 жылға дейінгі кезеңдегі 
комиссиялық сыйақы мөлшерлемелері бойынша деректер берілген.

МЕНШІКТІ АКТИВТЕР БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛЬ

2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша БЖЗҚ-ның меншікті активтерінің 
инвестициялық портфелі 160 951 млн.теңгені құрады. 2017 жылы да меншікті активтер 
портфелі ҚРҰБ-ның сенімгерлік басқаруына берілді.

БЖЗҚ-ның меншікті активтері портфеліндегі ең үлкен үлесті (60,9%) ҚР мемлекеттік 
бағалы қағаздары құрады. БЖЗҚ-ның меншікті активтері есебінен сатып алынған қаржы 
құралдарының инвестициялық портфелі ұлттық валютада теңгемен 100%-ға ұсынылды.
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• қорғаныс құралдары немесе ұйымдастырушылық және техникалық шаралар 
кешені түрінде тиімді қарсы іс-қимыл шараларын уақтылы қабылдау арқылы 
үзіліссіз және іркіліссіз Қордың бизнес үдерістерінің тұрақты жұмыс істеуін 
қамтамасыз ететін үздіксіздік;

• тәуекелдерді барынша азайту мақсатында оларды талдау, бақылау және 
мониторингтеу негізінде қатерлерді алдын ала анықтауды қамтамасыз ететін 
уақыттылылық;

• үздіксіздікті қамтамасыз ету және қалпына келтіру үшін ықтимал залалдың (тәуекелдің 
кез келген түрін іске асырған жағдайда) шығындарға салыстырмалылығын 
көздейтін экономикалық нысаналылық;

• бірыңғай ұйымдастырушылық және технологиялық қағидаттар бойынша өзгеріп 
отыратын жағдайлар мен қолда бар тәуекел факторларын ескере отырып, 
Қор қызметінің үздіксіздігін басқару жүйесін орталықтандырылған басқаруды 
қамтамасыз ететін басқаруды орталықтандыру.

Алматы қаласы мен мемлекет ауқымындағы азаматтық қорғаныс мәселелері бойынша ҚР 
заңнамасына сәйкес дағдарыстық жағдайлар қатерлердің түріне, адами, материалдық 
ресурстарға келтірілетін ықтимал залалға және беделдік залалдың әлеуетті дәрежесіне 
және төтенше / дағдарыстық жағдай іске асырылған жағдайда олардың салдарларына 
байланысты жіктеледі.

Қор қызметінің үздіксіздік циклын қамтамасыз ету мақсатында:
• БЖЗҚ қызметінің үздіксіздігін басқару саясатына (бұдан әрі - Саясат) сәйкес 

төтенше/дағдарыстық жағдай туындаған кезде қатер түрлері және аймақтардың 
сындарлығы бойынша бөле отырып, ықтимал қатерлерден туындайтын 
тәуекелдерге және олардың Қордың қызметіне әсеріне бағалау жүргізу;

• азаматтық қорғаныс жөніндегі талаптарды ескере отырып, іс-шараларды 
қамтитын және төтенше/дағдарыс жағдайы туындаған жағдайда ерте ден қою 
шарасы болып табылатын қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз ету және қалпына 
келтіру жөніндегі Жоспарды тоқсан сайынғы негізде жасау және бекіту; 

• Қордың басшылығының, Орталық аппарат бөлімшелерінің және филиалдарының 
басшыларының және қызметкерлерінің қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз 
ету және қалпына келтіру бойынша Жоспарды жасау/өзектендіру бойынша іс-
шараларды өткізу, оны тестілеу, іс-шаралардың уақтылы орындалуын бақылау, 
тәуекелдерді азайту бойынша іс-шараларқа қатысты ұсыныстар әзірлеу, сондай-
ақ олардың орындалуы, персоналдың оқытудан өтуі/өткізілуі және даярлығы 
және басқалар үшін жауапкершілігін бекіту. 

Қор қызметінің үздіксіздігін Қордың Орталық аппаратының және филиалдарының 
барлық бөлімшелері қамтамасыз етеді.

Қызмет үздіксіздігінің маңызды шарты сенімді АТ-инфрақұрылымын құру болып 
табылады. Ақпараттық технологиялардан тиімділікті арттырудың, сондай-ақ Қордың АТ-
инфрақұрылымының істен шығуға орнықтылығын қамтамасыз етудің тиімді тетіктерінің 
бірі Қордың сервистерін бірнеше алаңдар бойынша бөлуге көшуге негізделген 
хабарландыру моделін енгізу болып табылады: ол резервтелетін байланыс арналарын 
ұйымдастыруды, сақтау орындары арасында деректерді репликациялауды, жүйелерді 
резервтік көшіру мен қалпына келтіруді жоспарлауды, алаңдар арасында жүйелерді 
ауыстырып қосудың автоматты / жартылай автоматты үдерістерін, жүйелердің істен 
шығуға орнықтылығын ұйымдастыру қағидалары мен тәсілдерін, басқаларды қамтиды.

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ
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БЖЗҚ-ның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы саясаты белгіленген 
мақсаттарға қол жеткізуге, стратегиялық жоспарларды орындауға және тәуекелдің 
оңтайлы қолайлы деңгейіне қол жеткізуге ықпал ететін, тәуекелдерді және ішкі бақылауды 
басқарудың тиімді корпоративтік жүйесін құруға бағытталған. 

БЖЗҚ-ның жұмыс істеп тұрған, тәуекелдерді басқару жүйесі тәуекелдерді кешенді 
басқаруды, оларды уақтылы анықтауды, тәуекелдерді азайту мен басқару бойынша 
жедел шаралар қабылдауды қамтамасыз етуді көздейді және Қордың атқарушы органы 
мен басқару органын тәуекелдер мен оларды азайту жөніндегі шешімдер туралы 
уақтылы ақпаратпен қамтамасыз ететін үдерістер мен рәсімдер жүйесін қамтиды. 
Қордың тәуекелдерін басқару үдерісінің негізгі элементі оның ұйымның ерекшелігімен, 
қызметтің негізгі қағидаттарымен, бизнес үдерістермен интеграциялануы, әрбір 
қызметкердің тәуекелдерді басқару үдерісіне тартылуы, Қордың тәуекелдерді басқарудың 
корпоративтік жүйесінің қызмет етуінің бірізділігі мен үздіксіздігі болып табылады. Қазіргі 
уақытта тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың корпоративтік жүйесінің құрылымы 
тәуекелдерді басқарудың төрт деңгейінен тұрады: Директорлар кеңесі, Басқарма, 
Тәуекел менеджменті департаменті, құрылымдық бөлімшелер (тәуекел иелері), ішкі 
аудит қызметі. 

Ішкі бақылау жүйесі ішкі бақылау саясаттарының, үдерістері мен рәсімдерінің 
жиынтығын қамтиды және зейнетақы жинақтары мен төлемдерінің жеке есебін 
жүргізудің сенімділігін, толықтығы мен уақтылығын, Қор активтерінің, ақпаратының 
сақталуын және ресурстарының тиімді нысаналы пайдаланылуын және ҚР зейнетақымен 
қамсыздандыру және бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының, сондай-ақ 
Қордың саясатының, ішкі қағидаларының сақталуына, БЖЗҚ-ның залалдар тәуекелінің 
немесе беделдік тәуекелінің төмендеуіне ықпал ететін қаржылық, реттеушілік және 
басқарушылық есептілігінің анықтығын қамтамасыз етеді.

Ішкі бақылау жүйесі үш қорғаныс желісіне негізделген:
I қорғаныс желісі - Қордың барлық құрылымдық бөлімшелері;
II қорғаныс желісі - Қордың бақылаушы функцияларын жүзеге асыратын 
құрылымдық бөлімшелері;
III қорғаныс желісі - ішкі аудит бөлімшесінің ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін 
тәуелсіз тексеруі.

ҚЫЗМЕТТІҢ ҮЗДІКСІЗДІГІН БАСҚАРУ

БЖЗҚ-да қызметтің үздіксіздігін басқару үдерісі ұйымдастырылды, оның негізгі мақсаты 
төтенше/дағдарысты жағдайлар мен дағдарыстық емес жағдайлардан туындайтын 
операциялық, қаржылық, құқықтық, беделдік тәуекелдерді және басқа да қаржылық 
салдарларды барынша азайту болып табылады.

Қор қызметінің үздіксіздігін басқару үдерісі Қордың негізгі және мүдделі тараптарының 
мүдделерін сақтауға, беделін сақтауға кепілдік беретін негіз жасайды, сондай-ақ 
төтенше/дағдарысты жағдай іске асырылған жағдайда қысқа мерзімде Қызметтің 
үздіксіздігі циклына уақтылы ден қою және қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды 
көздейді және мынадай негізгі қағидаттарға негізделеді: 
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2018 жылдан бастап Қор метрокластер салу бойынша жұмыстар жүргізуде. Қазіргі 
уақытта метрокластерді құру жоспарлары бойынша іске асырылатын іс-шараларға сәйкес 
Қордың АТ-инфрақұрылымының бірыңғай ақпараттық «логикалық бұлты» қалыптасуда.
 
Қор қызметінің барынша үздіксіздік түзімін қамтамасыз ету үшін олардың арасындағы 
желілік өзара іс-қимылмен Қордың АТ-инфрақұрылымының бірыңғай ақпараттық 
«логикалық бұлты» былайша жіктеледі:

1. деректерді өңдеу орталықтарындағы (ДӨО) серверлік тіреулерді, серверлік 
жабдықты, деректерді сақтау жүйелерін қамтитын серверлік инфрақұрылым;

2. серверлік инфрақұрылымның ішкі және сыртқы желілік өзара іс-қимылын 
қамтамасыз ететін желілік жабдық және желіаралық экрандар;

3. ДӨО, орталық аппараттың филиалдары, бөлімшелері, контрагент-компаниялар 
және т. б. арасындағы байланысты қамтамасыз ететін байланыс арналары;

4. ДӨО инженерлік инфрақұрылымы - үздіксіз электрмен қоректендіру жүйесі, 
прецизионды кондиционерлеу жүйесі, ДӨО қоршаған ортаны мониторингілеу 
жүйесі, өрт сөндіру жүйесі, кіру рұқсатын бақылау жүйесі және т. б.

ДӨО-ның біреуі немесе ДӨО-ның бірінде серверлік инфрақұрылымның бір бөлігі істен 
шығуы / қолжетімсіз болуы мүмкін болған кезде ақпараттық қызметтерді ұсыну екінші 
ДӨО арқылы жүзеге асырылады. Осылайша, екі физикалық ДӨО-дағы физикалық 
серверлік инфрақұрылымдар бірыңғай ақпараттық «логикалық бұлтқа» біріктірілген. 
Жоғарыда айтылғандарға метрокластерді ұйымдастыру және ДӨО арасындағы жоғары 
жылдамдықты байланыс арналары арқылы беру жолымен қол жеткізіледі.

Қор ақпараттық қауіпсіздікке ерекше назар аударады. Қор ақпараттық қауіпсіздік бойынша 
талаптарға Қордың ақпараттық жүйелерінің сәйкестігіне мемлекеттік аттестаттаудан өтті, 
2018 жылғы 16 сәуірдегі аттестаттау объектісінің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына 
сәйкестігі Аттестатын алды.

2019 жылы Қордың ішкі және сыртқы қатерлерден қорғалуын қамтамасыз етуге 
бағытталған кешенді іс-шаралар тұрақты негізде өткізілді:

• вирустық белсенділік пен желілік шабуылдарды күнделікті бақылау;
• ақпараттық жүйелердің резервтік көшірмесін жасау;
• ақпараттық жүйелерге кіру рұқсаты құқығын беруді мониторингтеу,
• серверлік және желілік жабдықты күнделікті мониторингтеу,
• серверлік және желілік жабдықтың IT инфрақұрылымының қорғалуын талдау.

НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ

Тәуекелдермен тиімді жұмыс істеу мақсатында Қордың стратегиялық және бизнес 
мақсаттарына қол жеткізуге елеулі ықпал етуге қабілетті, сондай-ақ Қор қызметінің барлық 
бағыттарында негізгі тәуекелдердің әсер ету мөлшері мен туындау ықтималдығын айқындау 
үшін барлық негізгі тәуекелдерді (стратегиялық, операциялық, қаржылық, құқықтық және 
комплаенс тәуекелдер және өзге) қамтитын Қордың тәуекелдер тіркелімі қалыптастырылады.

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ

БЖЗҚ өз қызметінде операциялық тәуекелдерге ұшырауға бейім. Қаржылық емес 
тәуекелдер айтарлықтай шығындар және жағымсыз залалдарға әкеліп соғады, соның 
ішінде БЖЗҚ беделіне де нұқсан келтіреді.

БЖЗҚ операциялық тәуекелдерді барынша азайту мақсатында Қордың бизнес 
үдерістерінің реинжинирингі арқылы бизнес үдерістерді оңтайландыру, ішкі нормативтік 
құжаттар базасын өзектендіру және дубликаттауды қоспай, басқарушылық есептілік 
ағынын жүйелеу бойынша іс-шаралар жүргізеді.

БЖЗҚ операциялық тәуекелдерді басқару үдерісінде өз қызметінде операциялық тәуекел 
менеджментінің түрлі құралдарын қолданады:

• Қордың операциялық тәуекелдерін іске асыру бойынша оқиғаларды жинақтау 
және талдау жүзеге асырылады. Тәуекел оқиғалары тәуекел оқиғалары журналында 
(орталықтандырылған деректер базасы) тіркеледі және анықталған оқиғаның 
себептері мен сипатына қарай жіктеледі және бизнес үдерістерінде, жүйелерде, 
Қордың бөлімшелері мен филиалдарының функцияларында неғұрлым жиі кездесетін 
мәселелер мен осал аймақтарды анықтау және операциялық тәуекелдерді барынша 
азайту жөніндегі іс-шараларды әзірлеу үшін пайдаланылады; 

• операциялық тәуекелдердің өзін-өзі бағалауы тікелей құрылымдық бөлімшелер 
жүргізетін, іске асырылған немесе әлеуетті операциялық тәуекелдерді, Қордың 
құрылымдық бөлімшелеріндегі операциялық тәуекелдерді басқару деңгейін 
сәйкестендіру және бағалау және анықталған тәуекелдерді кейіннен бақылаудың 
тиімділігін бағалау (бақылау жүйелеріндегі кемшіліктерді анықтау, бақылау ортасының 
сапасын бағалау) мақсатында пайдаланылады. Өзін-өзі бағалау нәтижелері, оның 
ішінде тәуекелдер матрицасы және ішкі бақылау және Қордың әлеуетті тәуекелдер 
картасы түрінде көрсетіледі, олардың негізінде тәуекелдерді барынша азайту бойынша 
алдын алу шаралары қабылданады; 

• тәуекелдер картасы тәуекелдерді басқарудың пайдаланылатын құралдарының 
негізінде қалыптастырылады және тәуекелдер қозғалысының өзгерістер 
динамикасындағы әсер ету мөлшері мен ықтималдығын, тәуекелдер түрлері мен 
деңгейлерін және белгілі бір уақыт аралығында тәуекелдерді барынша азайту жөнінде 
қабылданатын шаралардың тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша тәуекелдерді 
бөліп көрсетуге мүмкіндік береді; 

• тәуекелдің туындау ықтималдығы туралы дабыл беретін және Қор үшін тәуекелдердің 
туындауының нақты қауіптілігін әр түрлі бағыттар бойынша көрнекі көрсететін 
тәуекелдің негізгі индикаторларының шекті деңгейлерінің көрсеткіштеріне мониторинг 
жүргізу жүзеге асырылады. Тәуекелдің негізгі индикаторлары әлеуетті тәуекелдерді 
алдын ала сәйкестендіруге және оларға ден қоюға мүмкіндік береді; 

• тәуекелдерді іске асыру себептерін жоюға, сондай-ақ тәуекел оқиғалары мен әлеуетті 
тәуекелдер іске асырылған жағдайда салдарларды барынша азайтуға бағытталған 
тәуекелдерді азайту жөніндегі Іс-шаралар жоспары әзірленеді және бекітіледі.

Операциялық тәуекелдерді басқару - бұл Қор қызметінің әр түрлі түрлерін қозғайтын 
және барлық ұйымдастырушылық үдерістердің ажырамас бөлігі болып табылатын өзара 
байланысты іс-шаралардың үздіксіз және қайталанатын жүйелілігі.

2019 жыл ішінде анықталған ішкі бақылаудың барлық маңызды аспектілері Қор 
қызметінің тиісті салаларындағы ішкі бақылау жүйесінің елеулі тәуекелдері мен тиімділігін 
теңгерімді бағалауды көрсетеді. Қордың Директорлар кеңесіне жеткізілген есептілік 
пен ақпарат Қордың Директорлар кеңесінің ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы 
өз пікірін қалыптастыруына ықпал етеді. Қордың атқарушы органы ретінде басқарма, 
сондай-ақ Қордың бөлімшелері ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің 
жұмыс істеуіне тұрақты мониторингті жүзеге асырады.
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САПА МЕНЕДЖМЕНТІ
ЖҮЙЕСІ 8

2018 жылғы наурызда Қор зейнетақы қызметтерін ұсыну саласында ISO 9001:2015 
стандартының талаптарына сәйкестігіне сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) 
сертификаттау аудитінен сәтті өтті. Сертификаттау аудитін TÜV Thüringen e.V. (Германия) 
жетекші еуропалық компаниясының халықаралық аудиторлары жүргізді. Сертификаттау 
аудитінің нәтижелері бойынша ISO 9001:2015 халықаралық стандартының талаптарына 
бірде-бір сәйкессіздік немесе ауытқу анықталған жоқ. Растау белгісі ретінде Қор TÜV 
Thüringen e. V халықаралық сертификатын алды.

2019 жылдың қазан айында «TÜV Thüringen e.V» компаниясының халықаралық 
аудиторлары БЖЗҚ СМЖ-ның ISO 9001:2015 халықаралық стандартының талаптарына 
сәйкестігіне алғашқы бақылау аудитін жүргізді. 

Аудит барысында «TÜV Thüringen e.V.» сарапшылары БЖЗҚ-ның менеджмент жүйесі 
толық көлемде нәтижелі болып табылатынын, Қорда оны жұмыс жағдайында ұстап тұру 
және одан әрі дамыту үшін барлық жағдай жасалғанын атап өтті. 

«TÜV Thüringen e.V.» аудиторларының қорытынды есебінде оң аспект ретінде Қордың ISO 
9001 негізінде СМЖ енгізуге, Қордың инфрақұрылымын тұрақты қолдауға, жақсартуға, 
IT-технологияларды, оның ішінде ішкі үдерістерді шешу үшін кеңінен пайдалануға, 
сондай-ақ қызметкерлердің жоғары біліктілігі мен құзыреттілігіне ұмтылысы атап өтілді.

Өз кезегінде аудит нәтижелері бойынша ISO 9001:2015 стандартының талаптарына 
бірде-бір сәйкессіздік немесе ауытқу анықталған жоқ.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ9

Озық шет елдермен тәжірибе алмасу үшін халықаралық ынтымақтастық шеңберінде 
БЖЗҚ ХӘҚҚ (ISSA) және зейнетақы қорларын басқарушылардың халықаралық 
қауымдастығының (FIAP) мүшесі болып табылады.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ (ISSA)

ISSA (ағылш. International Social Security Association) - Халықаралық әлеуметтік 
қамсыздандыру қауымдастығы (бұдан әрі - ХӘҚҚ) әлеуметтік қамсыздандыру 
саласындағы мемлекеттік мекемелерді, ұйымдар мен ведомстволарды біріктіретін 
жетекші халықаралық ұйым болып табылады. Бұл әлеуметтік қамсыздандыру 
ұйымдарының жалғыз жаһандық желісі. Штаб-пәтері Женева қаласында (Швейцария). 

ХӘҚҚ кәсіби нұсқаулықтарды әзірлеу, сараптамалық білімді тарату, қызмет көрсету және 
әлемнің әр түрлі елдеріндегі мүшелік ұйымдарға қолдау көрсету арқылы әлеуметтік 
қамсыздандыруды басқарудағы стандарттарды арттыруға ықпал етеді, бұл оларға 
әлеуметтік қамсыздандырудың динамикалық жүйелері мен әлеуметтік саясатты дамытуға 
көмектеседі. ХӘҚҚ 1927 жылы Халықаралық еңбек ұйымының бастамасымен құрылған 
және бүгінде әлемнің 150 елінде 320-дан астам мүшелік ұйымы бар. ХӘҚҚ-ға мүшелік 
кәсіби стандарттарға, практикалық көмек пен қолдауға, сондай-ақ тұрған міндеттерді 

барынша тиімді шешуге көмектесетін білімге, мамандардың қызметтеріне және іс-
шараларға қол жеткізуге мүмкіндік береді. ХӘҚҚ мамандар үшін жоғары деңгейдегі 
әлемдік және өңірлік іс-шаралар мен конференциялар өткізеді, олар әлеуметтік 
қамсыздандыру саласындағы ауқымды білім базасымен бірге ұйым басшыларына, 
мамандарға және басқа да кәсіпқойларға ынтымақтастық орнатуға, тәжірибе және білім 
алмасуға мүмкіндік береді.

БЖЗҚ аталған қауымдастықтың мүшелігіне 2015 жылдың 1 мамырынан бастап кірді. Қор 
ХӘҚҚ-ның екі Техникалық комитетінің мүшесі болып табылады: жасы, мүгедектігі және 
өмір сүру бойынша зейнетақы сақтандыру жөніндегі Техникалық комитет, статистикалық, 
актуарлық және қаржылық зерттеулер жөніндегі Техникалық комитет. Техникалық 
комитеттердің жұмысы арқылы ХӘҚҚ әр түрлі әлеуметтік қамсыздандыру органдарының 
басшылары мен мамандарының жаһандық қоғамдастығына пайда әкелетін өнімдер мен 
қызметтерді әзірлеу үшін мүшелік ұйымдардың тәжірибесі мен білімін жинақтайды.

ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЛАРЫН БАСҚАРУШЫЛАРДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАУЫМДАСТЫҒЫ (FIAP)

Зейнетақы қорларын басқарушылардың халықаралық қауымдастығы (бұдан әрі - 
ЗҚБХҚ), (испан. FIAP, ағылшын тілінде International Federation of Pension Fund Adminis-
trators) Латын Америкасы, Еуропа және Орталық Азия елдерінде зейнетақы жүйелерін 
нығайтуға мүдделі зейнетақы қауымдастықтарын және басқа да компанияларды немесе 
мекемелерді біріктіретін халықаралық ұйым (штаб-пәтері Чилидың Сантьяго қаласында) 
болып табылады. ЗҚБХҚ-ға мүшелік басқа елдердің жинақтаушы зейнетақы жүйелерін 
реформалау және дамыту туралы қажетті ақпараттық материалдарды, өзекті статистикалық 
деректерді, жарияланымдарды алуға мүмкіндік береді, сондай-ақ халықаралық 
семинарларға, форумдарға және конференцияларға қатысуға мүмкіндік береді.

ЗҚБХҚ құрамына негізінен Латын Америкасы елдерінен, сондай-ақ Еуропадан 14 
толық құқықты мүшелік ұйым кіреді. Бұдан басқа, ЗҚБХҚ-да Еуропа, Латын, Оңтүстік 
және Солтүстік Американың активтерді басқару бойынша 13 жетекші инвестициялық 
компанияларымен серіктестік қатынастар жасалған. 

БЖЗҚ Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының (ҚҚҚ) ұсынысы бойынша 2014 
жылғы 1 қаңтардан бастап ЗҚБХҚ мүшелерінің құрамына кірді. Бірақ ЗҚБХҚ-мен 
ынтымақтастық тарихы БЖЗҚ құрылғанға дейін басталған болатын. Бұған дейін жеке 
жинақтаушы зейнетақы қорлары аталған қауымдастыққа ҚҚҚ арқылы қол жеткізе 
алатын, ол Қазақстандық қатысушылардың мүдделерін ЗҚБХҚ алаңдарында білдіретін. 
ҚҚҚ, ҚРҰБ және ЖЗҚ, оның ішінде «МЖЗҚ «ЖЗҚ» АҚ және «Қазақстан Халық Банкінің 
ЖЗҚ» АҚ өкілдерінің бірлескен делегациясы тәжірибе алмасу мақсатында зейнетақымен 
қамсыздандыру саласында Чилидің ұйымдарына (моделі бойынша Қазақстанның 
жинақтаушы зейнетақы жүйесі құрылған) ресми сапармен бірнеше рет келді.

БЖЗҚ-ның ЗҚБХҚ-мен ынтымақтастығы кезеңінде Қорға тұрақты түрде ЗҚБХҚ-ның 
мүшелік ұйымдарының Жыл сайынғы жалпы жиналыстарына, сондай-ақ зейнетақы 
және әлеуметтік қамсыздандыру мәселелеріне арналған халықаралық семинарларға 
қатысуға шақыру түсіп тұрады. ЗҚБХҚ тұрақты негізде БЖЗҚ-ға ақпараттық-талдамалық 
материалдарды, оның ішінде жыл сайынғы жиналыстар мен конференциялардан 
кейін шыққан материалдарды жібереді, сондай-ақ БЖЗҚ-ның сұратулары бойынша 
консультациялық көмек көрсетеді. 
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1-қосымша. 01.01.2020 жылғы жағдай бойынша жұмыспен қамтылған халықтың 
Қазақстан облыстарының барлық халқы санына қатынасы
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Экономикалық қызмет түрі

Экономикада жұмыс істейді, барлығы
Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Білім беру
Өнеркәсіп
Көлік және қоймалау
Құрылыс
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер
Мемлекеттік басқару және қорғаныс;
міндетті әлеуметтік қамсыздандыру
Өзге қызмет түрлерін ұсыну
Әкімшіліктік және қосалқы қызмет
көрсету саласындағы қызмет
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Тұру және тамақтану бойынша қызметтер
Қаржы және сақтандыру қызметі
Ақпарат және байланыс
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар
Өнер, ойын-сауық және демалыс

2019 жыл, мың адам

8 780,80
1 431,10
1 184,70
1 108,70
1 094,90
637,9
635,6
502,7

495,3
295,8

292,3
256,4
196,9
190,5
161,7
154,5
142

2-қосымша

Өңірдің атауы

Қазақстан Республикасы
Атырау
Маңғыстау
Астана қ.
Алматы қ.
Батыс Қазақстан
Қарағанды
Шығыс Қазақстан
Павлодар
Ақтөбе
Қызылорда
Қостанай
Ақмола
Шымкент қ.
Алматы
Солтүстік Қазақстан
Жамбыл
Түркістан

2019 жыл үшін орташа айлық жалақы, теңге

  186 815
  351 103
  294 099
  266 796
  224 158
  183 914
  172 239
  162 182
  160 670
  156 595
  152 085
  145 890
  140 272
  136 995
  136 212
  130 233
  127 043
  123 853

3-қосымша

Сала атауы

Қазақстан Республикасы бойынша барлығы 
Қаржы және сақтандыру қызметі
Кәсіби, ғылыми және
техникалық қызмет
Ақпарат және байланыс
Өнеркәсіп
Құрылыс
Әкімшіліктік және қосалқы
қызмет көрсету
саласындағы қызмет
Көлік және қоймалау
Өзге қызмет түрлерін ұсыну
Көтерме және бөлшек сауда; авто-
мобильдер мен мотоциклдерді жөндеу
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын 
операциялар
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; 
міндетті әлеуметтік
қамсыздандыру
Тұру және тамақтану бойынша қызметтер
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Денсаулық сақтау және
әлеуметтік қызметтер
Білім беру
Ауыл, орман және балық шаруашылығы

2019 жыл үшін орташа айлық жалақы, теңге

186 815
368 339

331 287
262 261
260 538
243 293

231 360
229 848
218 738

175 387

166 223

157 152
156 503
149 241

133 499
126 132
115 371

4-қосымша

Жыл

2015
2016
2017
2018
2019

Халықтың жан басына шаққандағы орташа номиналды ақшалай табысы, теңгемен

67 321
76 575
83 710
93 135
104 389

5-қосымша
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Өңір

Қазақстан Республикасы
Атырау
Нұр-Сұлтан қ.
Алматы қ.
Маңғыстау
Батыс Қазақстан
Павлодар
Қарағанды
Шығыс Қазақстан
Ақмола
Ақтөбе
Қостанай
Солтүстік Қазақстан
Алматы
Қызылорда
Шымкент қ.
Жамбыл
Түркістан

2019 жылдың IV тоқсанындағы халықтың жан басына 
шаққандағы орташа номиналды ақшалай табысы, теңгемен

111 199
215 903
175 104
163 845
144 342
117 078
114 571
112 279
106 617
100 523
100 377
99 757
94 767
81 507
81 227
77 381
74 921
55 014

6-қосымша

Экономикалық қызмет түрі

Тауарлар өндірісі
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Өнеркәсіп

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу
Өңдеу өнеркәсібі
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа кондиционерлеу
Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың
жиналуын және таратылуын бақылау
Құрылыс

Қызметтер өндірісі
Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу
Көлік және қоймалау
Тұру және тамақтану бойынша қызметтер
Ақпарат және байланыс
Қаржы және сақтандыру қызметі
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Әкімшіліктік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру
Білім беру
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Өзге қызмет түрлерін ұсыну 
Үй қызметшілерін жалдайтын және өз тұтынуы үшін тауарлар
мен қызметтер өндіретін үй шаруашылықтарының қызметі
Салалар бойынша жиыны
Жалпы қосылған құн
Өнімдерге таза салықтар
Жалпы ішкі өнім

2019, %-бен 
жиыны 

37,4
4,4
27,5
14,5
11,4
1,4

0,2
5,5
55,6
17,0
8,0
1,1
2,0
3,2
7,5
4,4
2,3
1,7
2,7
1,9
0,7
3,0

0,1
93,0
93,0
7,0
100,0

7-қосымша
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Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер
Кезең (жыл) соңындағы халық саны,
мың адам
Туған кездегі халықтың күтілетін өмір
сүру ұзақтығы, жыл
жалпы халық
ерлер
әйелдер
Тағайындалған айлық зейнетақының орташа 
мөлшері, теңге
Зейнетақының ең төменгі мөлшері, теңге
Өмір сүру деңгейінің статистикасы
Халықтың жан басына шаққандағы орташа 
номиналды ақшалай табыстары, теңге
Ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы, теңге
Еңбек және жұмыспен қамту статистикасы
Жұмыс күші (15 және одан жоғары
жастағы), мың адам
Жұмыспен қамтылған халық, мың адам
Жалдамалы жұмысшылар, мың адам
Өзін-өзі жұмыспен қамтыған
жұмысшылар, мың адам
Жұмыссыз халық, мың адам
Бір қызметкердің орташа айлық
номиналды жалақысы, теңге
Ең төменгі жалақы, теңге

Ұлттық экономика
Өндіріс әдісімен жалпы ішкі
өнім, млн теңге
Өндіріс әдісімен жан басына шаққандағы 
жалпы ішкі өнім, теңге
Тіркелген заңды тұлғалардың
саны
Жұмыс істеп тұрған заңды тұлғалардың саны

1998

14 955

65
59
70

3 964
2 440

3 020
3 716

7 053
6 128
3 783

2 345
925

9 683
2 395

1 733 264

115 002

-
-

1999

14 902

66
61
71

4 104
3 000
 

5 539
3 394
 

7 055
6 105
3 354

2 751
950

11 864
2 605

2 016 456

135 075

120 862
100 831

2000

14 866
 

65
60
71

4 298
3 500
 

6 352
4 007
 

7 107
6 201
3 504

2 697
906

14 374
2 680

2 599 902

174 682

138 530
109 428

2001

14 851
 

66
61
71

4 947
4 000
 

7 670
4 596
 

7 479
6 699
3 863

2 836
780

17 303
3 484

3 250 593

218 772

156 404
122 935

8-қосымша. ҚР негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері
2002

14 867
 

66
61
72

5 818
4 336
 

8 958
4 761
 

7 400
6 709
4 030

2 679
691

20 323
4 181

3 776 277

254 142

173 684
134 508

2003

14 951
 

66
61
72

8 198
5 500
 

10 533
5 128
 

7 657
6 985
4 230

2 756
672

23 128
5 000

4 611 975

309 341

190 042
142 629

2004

15 075
 

66
61
72

8 628
5 800
 

12 817
5 427
 

7 841
7 182
4 470

2 712
659

28 329
6 600

5 870 134

391 004

208 396
155 927

2005

15 219
 

66
60
72

9 061
6 200
 

15 787
6 014
 

7 902
7 261
4 641

2 620
641

34 060
с 1 января - 
7000 тенге;
с 1 июля - 
9200 тенге

7 590 594

501 128

226 908
173 621

2006

15 397
 

66
61
72

9 898
6 700
 

19 152
8 410
 

8 029
7 404
4 777

2 627
625

40 790
9 200

10 213 731

667 212

247 930
174 794

2007

15 572
 

66
61
72

10 654
7 236
 

25 226
9 653
 

8 228
7 631
4 974

2 658
597

52 479
9 752

12 849 794

829 865

268 564
180 646

2008

15 982
 

67
62
72

13 418
7 900
 

32 984
12 364
 

8 415
7 857
5 199

2 658
558

60 805
с 1 января - 
10515 тенге;
с 1 июля - 
12025 тенге

16 052 919

1 024 175

283 744
176 717
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Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер
Кезең (жыл) соңындағы халық саны,
мың адам
Туған кездегі халықтың күтілетін өмір
сүру ұзақтығы, жыл
жалпы халық
ерлер
әйелдер
Тағайындалған айлық зейнетақының орташа 
мөлшері, теңге
Зейнетақының ең төменгі мөлшері, теңге
Өмір сүру деңгейінің статистикасы
Халықтың жан басына шаққандағы орташа 
номиналды ақшалай табыстары, теңге
Ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы, теңге
Еңбек және жұмыспен қамту статистикасы
Жұмыс күші (15 және одан жоғары
жастағы), мың адам
Жұмыспен қамтылған халық, мың адам
Жалдамалы жұмысшылар, мың адам
Өзін-өзі жұмыспен қамтыған
жұмысшылар, мың адам
Жұмыссыз халық, мың адам
Бір қызметкердің орташа айлық
номиналды жалақысы, теңге
Ең төменгі жалақы, теңге

Ұлттық экономика
Өндіріс әдісімен жалпы ішкі
өнім, млн теңге
Өндіріс әдісімен жан басына шаққандағы 
жалпы ішкі өнім, теңге
Тіркелген заңды тұлғалардың
саны
Жұмыс істеп тұрған заңды тұлғалардың саны

2009

16 203

68
64
73

17 090
9 875
 

34 282
12 660
 

8 458
7 903
5 239

2 665
555

67 333
с 1 января - 
13470 теңге;
с 1 июля - 
13717 тенге
 

17 007 647

1 056 855

298 028
188 800

2010

16 440
 

68
64
73

21 238
12 344
 

39 014
13 487
 

8 611
8 114
5 409

2 705
497

77 611
с 1 января - 
14952 тенге

 
21 815 517

1 336 606

287 068
187 161

2011

16 674

 
69
64
74

27 338
16 047
 

45 918
16 072
 

8 775
8 302
5 581

2 720
473

90 028
15 999

28 243 053

1 705 849

301 372
177 584

2012

16 910

 
70
65
74

29 644
17 941
 

51 860
16 815
 

8 982
8 507
5 814

2 693
475

101 263
17 439

 
31 015 187

1 847 085

317 926
174 953

2013

17 161

 
71
66
75

31 918
19 066

 
56 453
17 789
 

9 041
8 571
5 950

2 621
471

109 141
18 660

 
35 999 025

2 113 205

338 981
183 322

2014

17 416
 

71
67
76

36 068
21 736
 

62 271
19 068
 

8 962
8 510
6 110

2 400
452

121 021
19 966
 

39 675 833

2 294 830

353 833
197 829

2015

17 670
 

72
67
76

38 933
23 692

 
67 321
19 647

 
8887,61)

8433,31)

6294,91)

2138,41)

454,21)

126 021
21 364
 

40 884 134

2 330 360

360 287
221 655

2016

17 918
 

72
68
77

42 476
25 824
 

76 575
21 612
 

8 999
8 553
6 343

2 211
446

142 898
22 859
 

46 971 150,0

2 639 710,3

383 850
236 103

2017

18 157
 

73
69
77

50 850
31 245
 

83 710
23 783
 

9 027
8 585
6 486

2 099
442

150 827
24 459
 

54 378 857,82)

3 014 720,8 2)

412 677
256 122

2018

18 396
 

73
69
77

54 387
33 745

 
93 135
27 072
 

9 139
8 695
6 613

2 083
444

162 673
28 284

 61 819 536

3 382 469

433 774
279 720

2019

18 632
 

73
69
77

57 622
36 108

 
104 3891)
29 342
 

9 222
8 781
6 682

2 099
441

186 815
42 500
 

69 532 627

3 755 745

446 687
308 011
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Өңір

Қазақстан Республикасы 
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Батыс Қазақстан
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
Павлодар
Солтүстік Қазақстан
Түркістан
Шығыс Қазақстан
Нұр-Сұлтан қ.
Алматы қ.
Шымкент қ.

Жалпы халық, 
мың адам

18 631,8
736,7
881,7
2 055,7
645,3
656,8
1 130,1
1 376,9
868,5
803,5
698,8
752,2
548,8
2 016,0
1 369,6
1 136,2
1 916,8
1 038,2

9-қосымша

01.01.2020 ж.

Қала халқы,
мың адам

10 938,7
348,1
628,0
451,6
352,2
344,4
448,1
1 098,0
503,4
358,1
276,6
530,8
252,8
405,5
849,7
1 136,2
1 916,8
1 038,2

Ауыл халқы,
мың адам

7 693,1
388,6
253,6
1 604,2
293,0
312,4
682,0
278,9
365,1
445,4
422,1
221,4
295,9
1 610,5
519,9

11-қосымша
1998-2019 жылдардағы инфляциямен салыстырғанда, зейнетақы активтерінің кірістілігі

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

К2/Кірістілік (БЖЗҚ бойынша ШБ өсімі), %

6,83
25,20
16,44
14,50
14,29
4,50
3,57
8,33
12,69
9,47
-0,84
11,95
4,39
2,59
4,00
2,37
6,31
15,65
7,95
7,92
11,27
6,57

Инфляция, %

1,9
17,8
9,8
6,4
6,6
6,8
6,7
7,5
8,4
18,8
9,5
6,2
7,8
7,4
6,0
4,8
7,4
13,6
8,5
7,1
5,3
5,4

1998 ж. бастап 2019 ж. дейін жинақталған инфляция және инвестициялық кірістілік
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1997

1998

1998-
2002

2003

1999-
2013

ЖЗЖ туралы 
заңды 

қабылдау, 
МЖЗҚ құру

ЖЗЖ жұмыс істей бастауы 
- 10% міндетті зейнетақы 

жарналары

МЖЗҚ – 
«үнсіз келісім 
бойынша қор»

ЗЖ-ны СҰ-
на аудару 
мүмкіндігі

2013-
2014

2014

2016

2023

1999 жылғы желтоқсан: 13 ЖЗҚ, 8 ЗАБК;
2013 жылғы тамыз: 10 ЖЗҚ, 2 ЗАБК

07.2013-03.2014
БЖЗҚ құру және оған ЖЗҚ-

нан барлық ЗА мен зейнетақы 
аударымдарын беру

қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс 
істейтін қызметкерлер үшін жұмыс 
берушінің қаражаты есебінен 5% 
мөлшерінде МКЗЖ енгізу

әлеуетті құрылымдардың 
қызметкерлерін бюджет 
есебінен зейнетақымен 

қамсыздандыруға ауыстыру

зейнетақы 
жүйесінің шартты-
жинақтаушы 
құрамдауышын 
енгізу - жұмыс 
берушінің 5% 
міндетті зейнетақы 
жарналары

11-қосымша. Жинақтаушы зейнетақы жүйесіндегі негізгі оқиғалар
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13-қосымша. Комиссиялық сыйақы мөлшерлемелері

Комиссиялық сыйақылар

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

инвестициялық кірістен

15%
7,5%
7,5%
5,25%
5,25%
5,25%
5,00%
2,00%

зейнетақы активтерінен

0,05%
0,025%
0,025%
0,0225%
0,0225%
0,015%
0,015%
0,011%

12-қосымша
ЭЫДҰ елдері мен Қазақстанның зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігі (%)

Елдер

Аустралия
Дания
Израиль
Мексика
Чили
Эстония
Қазақстан*

2009

-8,9
6,0
24,8
11,4
20,3
15,1
12,0

10 жылда номинал-
ды орташа жылдық 
геометриялық 
кірістілігі, %

6,60%
5,90%
7,10%
6,40%
7,40%
4,20%
7,36%

2010

8,9
9,4
9,8
11,2
11,5
9,6
4,4

2011

9,0
9,2
-2,2
5,0
-1,8
-4,6
2,6

2012

1,9
8,6
9,6
13,6
6,6
8,8
4,0

2013

12,9
1,4
10,4
2,5
6,7
3,1
2,4

2014

12,2
11,8
5,6
8,9
13,1
5,0
6,3

2015

9,4
2,2
3,3
1,3
5,9
2,1
15,7

2016

4,4
6,4
3,6
2,9
4,2
3,3
8,0

2017

10,2
4,9
7,6
8,4
8,0
3,3
7,9

2018

7,8
-0,5
0,6
-0,3
1,5
-2,3
11,3
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