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Пандемия кезінде бүкіл елдің өз азаматта-
рын қорғау мен әлеуметтік-экономикалық 
саладағы тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін 
барынша күш салған жыл ретінде тарихқа 
енген 2020 жылғы Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорының қызметі туралы жылдық 
есепті назарларыңызға ұсынамыз. Осы 
тарихи қысқа уақытта әлемдік экономика 
дағдарыстың ең төменгі деңгейінен өтіп, 
бірқатар елдерде экономикалық өсу бастал-
ды. Бүкіл әлемде компаниялар мен азаматтар 
жаңа шектеулер, қашықтан жұмыс істеу 
түзімінде өмір сүруді және орын алған жағ-
дайды ескеріп қызмет көрсетуді үйренді.

БЖЗҚ ішкі бизнес-үдерістерді автоматтанды-
ру және тиімді құру арқылы жаңа жұмыс фор-
матына жедел өткенін, өзінің ақпараттық 
жүйелерін мемлекеттік органдар мен ұйым-
дардың ақпараттық жүйелерімен біріктіруді 
жүргізгенін айта кеткен жөн. Ең бастысы,
БЖЗҚ өзінің сандық қызметтерін уақытылы 
дамытып, олардың азаматтар үшін 
кеңселерде және қашықтан қолжетімді болуын 
қамтамасыз етті. Пандемияға қарамастан, 

«БЖЗҚ» АҚ
Басқарма Төрағасының алғы сөзі

2020 жылы орталық инфрақұрылымдық 
институт және барлық қаржылық, ақпараттық 
ағындардың операторы БЖЗҚ заңнаманы 
жетілдіру мен Қазақстанның жинақтаушы 
зейнетақы жүйесін дамытуды жалғастырды.

Әрине, Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жыл-
ғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жол-
дауы елеулі әрі көп талқыланған оқиға бол-
ды, онда ол 2021 жылы БЖЗҚ салымшылары-
ның зейнетақы жинақтарының бір бөлігін 
тұрғын үй сатып алу, емделу немесе қаржы 
компанияларының басқаруына беру үшін 
ала алатынын атап көрсетті. Мемлекет 
басшысының тапсырмасымен өткен жыл 
бойына Үкімет, Ұлттық Банк, БЖЗҚ бірлесіп 
жұмыс жүргізді. Өзгерістер қарсаңында БЖЗҚ 
оларды ендіру үшін барлық техникалық 
және ұйымдастырушылық база дайындап, 
үдерістерді жұмылдырылған тараптармен 
келісті.

Пандемия мен карантин тақырыбына 
қайта оралсақ, 2020 жылғы 31 наурызда 

Қазақстан Президентінің елдегі төтенше 
жағдайға байланысты бейнеүндеуде бірқатар 
экономикалық және әлеуметтік шараларды, 
оның ішінде экономиканың көбірек зардап 
шеккен секторларындағы шағын және орта 
бизнесті (ШОБ) қолдау үшін атап өткені еске 
түседі. Бірқатар экономика секторларында 6 
айға (2020 жылғы 1 сәуірден бастап 1 қазанға 
дейін) еңбекқаы төлеу қорынан салықтар мен 
басқа да міндетті төлемдерді, оның ішінде 
міндетті зейнетақы жарналарын есептемеу 
мен төлемеу көзделді.

Дегенмен, бұл шаралар зейнетақы активтері 
өсімінің баяулатқан жоқ. 2020 жыл ішінде 
олар 19,6%-ға артты, бұл соңғы 5 жылда 17% 
болған зейнетақы жинақтарының орташа 
жыл сайынғы өсімінен де жоғары. Әлемдік 
нарықтардағы тұрақсыздыққа қарамастан, 
өткен жылы Қазақстанның Ұлттық Банкі 
зейнетақы активтері бойынша елеулі 
инвестициялық табысты қамтамасыз етті. 
Нәтижесінде активтер өсімі, бәрінен бұрын 
инвестициялық табыс есебінен, сонан кейін 
барып зейнетақы жарналары есебінен 
болып отыр. Салымшылардың шоттарына 
зейнетақы жарналарының жалпы сомасы 
2020 жылы 1 085 млрд теңге болды, бұл 2019 
жылғыдан (990 млрд теңге)  10% көп. 2020 жыл 
үшін зейнетақы активтеріне инвестициялық 
табыс – 1 263 млрд теңге, бұл 2019 жылғы 
көрсеткіштен (700 млрд теңге) 1,8 есе 
артық. 2020 жылғы зейнетақы активтерінің 
нақты кірістілігі – 10,92%, бұл 7,5% болған 
инфляцияның жылдық деңгейінен 3,42%-ға 
жоғары.

Дағдарысқа қарсы шаралар аясында 
Президент тапсырмаларын орындау үшін 
«2020-2022 жылдарға республикалық бюджет 
туралы» заңға өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілді. Нәтижесінде 2020 жылғы 1 сәуірден 

бастап бірқатар әлеуметтік-экономикалық 
көрсеткіштер көтерілді: ең төменгі зейнета-
қы (ТЗ) мөшері 38 636 теңгеден 40 441 теңге-
ге дейін және ең төменгі күнкөріс (ТК) шамасы 
31 183 теңгеден 32 668 теңгеге дейін 
көтерілді.

Осыған орай БЖЗҚ-дан зейнетақы төлем-
дерінің мөлшері ұлғайды: ең төменгі кесте 
бойынша ай сайынғы төлем – 17 641 теңгеге 
дейін (ТК-ден 54%) (бұрын 16 839 теңге), 
сондай-ақ біржолғы зейнетақы төлемінің 
мөлшері (өтініш берген күндегі зейнетақы 
жинақтарының сомасы 12 еселік ТЗ мөл-
шерінен аспаған жағдайларда) 485 292 
теңгеге дейін (бұрын 463 632 теңге) ұлғайды. 
Мемлекеттік бюджеттен жасалатын зейнет-
ақы төлемдері де индекстелді, осылайша 
Қазақстандықтар зейнетақысының жиынтық 
мөлшері – базалық зейнетақы төлемдері, 
жасына қарай зейнетақы төлемдері және 
БЖЗҚ-дан жинақтаушы зейнетақы төлемде-
рі – 2020 жылы артты.

Өткен жылы онлайн форматтағы БЖЗҚ 
қызметтері елеулі сұранысқа ие болды. 2020 
жылдың 12 айында Қор 19,4 млн аса қызмет 
көрсетті, оның 92%-дан астамы электрон-
дық форматта көрсетілді. Салымшылардың 
көпшілігі қызметті үйден шықпастан,
enpf.kz  сайтындағы жеке кабинет немесе 
ұялы қосымша арқылы алады. Атап айтқан-
да, бұл ЖЗШ-дан үзінді көшірме және ЖЗШ 
болуы туралы анықтама алу, мерзімсіз 
1-ші немесе 2-топтардағы мүгедектіктің 
белгіленуіне байланысты зейнетақы төлем-
дерін тағайындау туралы өтініш беру, төлем-
ге өтініш мәртебесін қадағалау, деректе-
мелерге өзгерістер енгізу және басқа.

Өткен жылдың тағы бір маңызды оқиғасы 
мемлекет басшысының «Еуразиялық эконо-
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микалық одаққа мүше мемлекеттердің ең-
бекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы келісімді ратификациялау туралы заң-
ға қол қоюы болды. Ортақ экономикалық 
кеңістік құру 2015 жылдан бері жұмыс 
күшінің ЕАЭО елдері ішінде еркін қозғалуын 
қамтамасыз етіп келеді, оның ішінде 
осы елдердің азаматтарына басқа ЕАЭО 
елдерінде жұмысқа рұқсат алу қажеттілігін-
сіз жұмыс істеу құқығын береді. Еңбекшінің 
еңбек қызметі жұмыс істеп жатқан мемлекет 
заңнамасымен реттеледі, ал уақытша 
болу мерзімі еңбек немесе азаматтық-
құқықтық шарт қолданылатын мерзіммен 
анықталады. Бұл ретте бұрын зейнетақы 
құқықтары реттелмеген болатын. Келісім 
еңбекшілердің зейнетақы құқықтарын жұ-
мыс істейтін мемлекет азаматтары үшін 
көзделген тәртіппен және тең талаптарда 
іске асырады, зейнетақыны тағайындау мен 
экспорттау мәселелерін шешеді, сондай-ақ 
зейнетақымен қамсыздандыру саласында-
ғы ынтымақтастықты дамытады. БЖЗҚ бұл
үдерісте Қазақстан Республикасының тара-
пынан бірыңғай құзыретті орган ретін-
де жұмыс істейді.

Бұл есепте 2020 жылдың елеулі оқиғалары
мен көрсеткіштері көрсетілді. Толық ақпаратты 
есеп бөлімдерінен таба аласыздар.

2020 жылы Қазақстанның зейнетақымен 
қамсыздандыру сапасы мен ұлттық зейнетақы 
жүйелернің тұрақтылығы туралы «Allianz 
Global Pension Report» кешенді есебінде 70 
мемлекеттің арасынан көптеген зейнетақы 
жүйелерін басып озып, ТМД елдерінің 
арасынан бірінші болып, үздік жиырмаға 
кірген айта кету керек. Есепті сақтандыру 
және зейнетақы секторындағы әлемдік 
көшбасшылардың бірі – немістің ірі Alli-
anz сақтандыру компаниясы дайындаған. 
Меніңше, бұл дерек – Қазақстанның 
зейнетақы жүйесінің тұрақты жұмыс істеп, 
әлемдік стандарттар деңгейінде дамып келе 
жатқанының және бірқатар көрсеткіштер 
бойынша әлдеқайда дамыған елдермен 
салыстыруға болатынының қосымша айғағы.

Құрметпен, 
Басқарма Төрағасы
Жанат Курманов
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2020 жылы әлем алғаш рет COVID-19
коронавирус инфекциясының пандемиясы-
мен бетпе-бет келді. Төтенше жағдай 
мен карантин кезінде енгізілген шектеу 
шаралары Қазақстандықтардың әлеуметтік-
экономикалық және мәдени өмірінің барлық 
саласына әсер етті.

Ауру тарап жатқан кезде уақытылы жүргізіл-
ген жұмыс нәтижесінде БЖЗҚ өз қызметін 
толыққанды жүзеге асыруды жалғастырып, 
Қор қызметкерлері мен клиенттері арасында 
COVID-19 коронавирус инфекциясымен 
ауырудың таралуына жол бермеу үшін 
қолайлы еңбек ету және қызмет көрсету 
жағдайын сақтап қалды. 

2017-2021 жылдарға «БЖЗҚ» АҚ корпоратив-
тік даму стратегиясының мақсаттары мен 
міндеттерін іске асыру аясында дер кезінде 
жүргізілген дайындық іс-шараларының 
арқасында оң нәтижеге қол жеткіздік. 2018 
жылы «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесі «БЖЗҚ» 
АҚ үздіксіз қызметін басқару саясатын 
бекіткен болатын, оның негізінде «БЖЗҚ» 
АҚ үздіксіз қызметін қамтамасыз ету және 
қалпына келтіру жоспары әзірленіп бекітілді. 
2019 жылы «БЖЗҚ» АҚ Басқармасы «БЖЗҚ» 
АҚ-да ақпараттық технологиялар бойынша 
ұсынылатын қызметтер үздіксіздігін, қолже-
тімділігін және қуатын басқару қағидасын 
бекітті. Аталған құжаттармен төтенше жағдай 
орын алған кезде Қор қызметкерлері үшін 
қашықтағы жұмыс орындарын ұйымдастыру 
мүмкіндігі, қызметкерлер арасында қызмет 
пен жүктемені қайта бөлу көзделген.

Әлеуметтік маңызды БЖЗҚ қызметтерін 
үздіксіз көрсетуді қамтамасыз ету қажеттілігін 
ескеріп, Қор жедел түрде Салымшыларға 
(алушыларға) қызмет көрсетуді ұйымдастыру 
регламенттерін дайындады, ол төмендегі-
лерді көздейді:

1. Азаматтардың тұрғылықты жерінен шы-
ғуын шектеу және меншік нысанына қарамас-
тан барлық кәсіпорындар мен ұйымдар қыз-

метін тоқтата тұру бойынша шаралар енгізіл-
ген өңірлерде қызмет көрсету кеңселерін 
қашықтан жұмыс істеу түзіміне ауыстыру.

Бұл ретте, локдаун және енгізілген қатаң 
шектеу шаралары қолданылған кезеңде 
БЖЗҚ қызметтерін қашықтан алу мүмкіндігі 
қамтамасыз етілді:

ENPF ұялы қосымшасы мен Қордың enpf.kz
корпоративтік сайтында орналастырыл-
ған жеке кабинет арқылы онлайн түзімде 
(электрондық қызмет алу тәртібі бойынша 
қадамдық нұсқаулық тиісті бөлімдерге 
орналастырылған); 
Қордың корпоративтік сайтында құжаттар 
топтамасын алдын ала онлайн тексеру 
мүмкіндігімен құжаттар топтамасын пошта 
байланысымен жіберу арқылы.

Сонымен қатар қашықтан жұмыс істеу 
түзіміне ауыстырылған қызметкерлер еңбегін 
ұйымдастырып, жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінің мәселелері бойынша кеңес беру 
мен электрондық қызметтер алуға қашықтан 
ілеспе қызмет көрсету үшін мынадай қызмет 
көрсету арналарының жұмысы қамтамасыз 
етілді:

өңірлік бөлімшелердің кезекші қызмет-
керлеріне телефон байланысы арқылы 
хабарласу (тізім  enpf.kz сайтында орна-
ластырылған);
1418 қысқа нөмірі арқылы Қордың 
Байланыс орталығына хабарласу;
+7 777 000 14 18 телефон нөмірі арқылы
 WhatsApp,  Viber,  Facebook,  
ВКонтактедегі чат-бот;
Қордың enpf.kz корпоративтік сайтында-
ғы онлайн-консультант;
 enpf@enpf.kz электрондық поштасы 
арқылы өтініштер жіберу;
 Instagram,  Facebook,  ВКонтакте,
 Twitter,  Telegram,  Одноклассники 
әлеуметтік желілеріндегі аккаунттар.

2. Қызмет көрсету кеңселерін ерекше 
санитарлық сақтық шараларын сақтай 
отырып, құжаттарды қабылдаудың арнайы 

жабдықталған аймақтарында салымшыларға 
(алушыларға) қызмет көрсету мен құжаттар 
қабылдауды көздейтін телефондар арқылы 
алдын ала жазылу бойынша құжаттарды 
жанаспай қабылдауға ауыстыру.

3. Алдын ала жазылу бойынша жүзбе-жүз 
қызмет көрсету түзімін сақтау.

Жаңартылған жұмыс түзіміне өту ескеріліп, 
халықты жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 
тарту бойынша жұмыс/белсенді емес 
шоттармен жұмыс (қоңырау шалу, сауалнама 
жүргізу), сондай-ақ жеке зейнетақы 
шоттарының (ЖЗШ) жай-күйі туралы ақпарат 
алудың электрондық тәсілдеріне ауыстыру 
жұмысы жүргізілді.

Филиалдардың операциялық бөлімдерінің 
қызметкерлерін салымшыларға (алушыларға) 
кеңес беру мен Қордың электрондық 
қызметтерін алуға қашықтан ілеспе қыз-
мет көрсетуге қосу есебінен (Байланыс 
орталығының өңірлік операторлары) Қор-
дың байланыс орталығы желісі бойынша 
жұмыс күшейтілді. 

Төтенше жағдай енгізілген жағдайда 
салымшыларға (алушыларға) қызмет көрсету 
тәртібін қарапайым ету үшін қолданыстағы 
бизнес-үдерістер қатары қайта қаралды/
оңтайландырылды.

Жалпы, қашықтан жұмыс істеу форматына 
өту «БЖЗҚ» АҚ-да жедел өтті – Қор қызметі 
бір күн де тоқтаған жоқ, барлық зейнетақы 
қызметтері салымшылар мен алушылар үшін 
толық қолжетімді болып тұрды. 2020 жыл 
ішінде зейнетақы қызметтерінің жалпы көле-
мі электрондық қызмет санының көбеюіне 
(2019 жылмен салыстырғанда 32%-ға) орай 
2019 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 
15%-ға артты.  

Коронавирустық инфекцияның (COVID-19) 
таралуына жол бермеу, қызметкерлердің өмі-
рі мен денсаулығын қорғау, сондай-ақ халық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын 
күшейту аясында:

белгіленген тәртіппен арнайы жеке 
қорғаныс құралдарын (бетперделер/
респираторлар, қолғаптар және т.б.), 
антисептикалық құралдар, сондай-ақ үй-
жайлар мен қабылданатын құжаттарды 
кварцтау және қызмет көрсету кеңселерін 
инфекциялық ауру қоздырғыштардан 
тазарту үшін ультракүлгін бактерицидтік 
жылжымалы сәулелендіргіштер сатып алу 
қамтамасыз етілді;
қызметкерлердің қоғамдық көлікті 
пайдалану кезінде ауыру тәуекелдерін 
бейтараптандыру мақсатында кеңседе 
жұмысқа тартылатын және аса маңызды 
бизнес-үдерістер қызметін ұйымдастыру, 
бақылау мен үздіксіздігін қамтамасыз 
етуге жұмылдырылған қызметкерлерді 
тасымалдауды қамтамасыз ету 
үшін қызметтік автокөлік (кезекші 
автомобильдер) іске қосылды;
үздіксіз қашықтан жұмыс істеу үшін ақпа-
раттық-коммуникациялық технология-
ларды қолдану мүмкіндігі, сондай-ақ 
ақпараттық жүйелердің үздіксіз жұмысы 
қамтамасыз етілді. 

Төтенше жағдай енгізілген сәттен бері Қор 
басшылығы «БЖЗҚ» АҚ салалық қызметіне 
және қолдаушы үдерістеріне қатысты 
рәсімдерді жүзеге асыруды көздейтін ішкі 
нормативтік құжаттарға бірқатар түзетулер 
қабылдады (салымшылардан/алушылардан 
құжаттар қабылдау, хат-хабар қабылдау және 
жөнелту және т.б.).

COVID-19 пандемиясы жағдайындағы
БЖЗҚ жұмысы
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I ҚР ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ
ЖҮЙЕСІ
1) Макроэкономикалық және әлеуметтік көрсеткіштер1  

Бүкіләлемдік Банктің «Дағдарыстан кейін 
аяқтан тұруға ұзақ жол» атты баяндамасына 
сай (2020ж. желтоқсан) 2020 жыл Қазақстан 
экономикасы үшін соңғы екі онжылдықтағы 
ең күрделі жыл болды. 

Сонымен, 2020 жылдың қаңтар-желтоқсан 
айларында ЖІӨ өсімінің қарқыны 2,6 пайызға 
қысқарған, ал өткен жылдың ұқсас кезеңінде 
4,5 пайыздық өсім тіркелген. 2020 жылғы ҚР 
жалпы ішкі өнімінің (ЖІӨ) көлемі ағымдағы 
бағамен 70 714 084 млн. теңге болып отыр. 

Жалпы ішкі өнім (ағымдағы бағамен), млн теңгемен

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.

2020 жылғы ЖІӨ құрылымында тауар 
өндіру 38,8%-ды құрады, қызмет – 55,8%. 
Экономикалық қызмет түрлері бөлігінде 
2020 жылғы ЖІӨ құрылымы 1-қосымшада 
берілді. 

2020 жылы жұмыссыз халық саны 448,8 
мың адамды құрады. Жұмыссыздық деңгейі 
– жұмыс күшіне 4,9%.

ҚР жұмыссыз халқы көрсеткіштерінің динамикасы

Жұмыссыздардың жалпы санынан қала халқы 
– 267,7 мың адам (59,6%), ауыл халқы – 181,1 
мың адам (40,4%). Жұмыссыздар қатарының 
46,7%-ын (209,6 мың адам) ерлер, 53,3%-
ын (239,2 мың адам) әйелдер құрап отыр. 
Жұмыссыз халықтың 59,6%-ы (267,5 мың) 25-
44 жас тобына жатады, 18,9% (84,7 мың) – 45-
54 жас, 12,3% (55,3 мың) - 55 жас және одан 
үлкен, 9,2% (41,3 мың) - 16-24 жас.

2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
экономикалық белсенді халық саны – 9 181 

мың адам немесе бүкіл ҚР халқының 48,6%-ы 
(18 880 мың адам).

Жалпы экономикалық белсенді халықтың 
58,9%-ы (5 412 мың адам) –қала халқы, 41,1% 
(3 769 мың адам) – ауыл халқы. Экономикалық 
белсенді халықтың 51,5%-ы (4 729 мың адам) 
– ерлер, 48,5%-ы (4 451 мың адам) – әйелдер.

Экономикалық белсенді халыққа халыққа 
қатысты жұмыспен қамту деңгейі 2020 жылы 
95,1 %-ға жетті.

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша экономикалық белсенді халық, мың адам

Экономикада жұмыс істейді, барлығы
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Өнеркәсіп
Құрылыс
Көтерме және жеке сауда; автомобильдер мен 
мотоциклдер жөндеу
Көлік және қоймада сақтау
Тұру және тағам қызметтері
Ақпарат және байланыс
Қаржы және сақтандыру қызметі
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Кәсіби, ғылыми және
техникалық қызмет

8780,8
1184,7
1094,9
635,6

1431,1
637,9
196,9
161,7
190,5
154,5

256,4

8732,0
1175,1
1089,2
630,9

1421,3
617,5
193,7
159,7
189,0
158,4

254,7

-48,8
-9,6
-5,7
-4,7

-9,7
-20,4
-3,3
-2,1
-1,5
3,9

-1,7

мың адам 
2019-бен 
2020-ны 
салыстыру 2020 ж.2019 ж.

Экономикалық қызмет түрі бойынша
жұмыспен қамтылған халық
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Басқару және қосалқы қызмет көрсету 
саласындағы қызмет
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті 
әлеуметтік қамсыздандыру
Білім
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Басқа қызмет түрлерін ұсыну

292,3

495,3
1108,7
502,7
142,0
295,8

285,5

489,3
1109,5
512,4
138,4
307,5

-6,8

-5,9
0,8
9,7
-3,5
11,7

Жалпы жұмыспен қамтылған халық саны – 8 
732 мың адам, ондағы  ерлер саны – 4 520 
мың адам немесе 51,3%,  әйелдер – 4 212 
мың адам (48,2%).

Жұмыспен қамтылған халықтың ең көп 
саны Алматы облысына, Алматы қаласы 
мен Түркістан облысына, ең азы Солтүстік 
Қазақстан, Маңғыстау және Атырау 
облыстарына тиесілі. Ең аз сан – халық саны 
аздау өңірде (Солтүстік Қазақстан облысында). 
Қазақстан облыстары мен жұмыспен қамту 
типтері бөлігінде жұмыспен қамтылған халық 
құрылымы 2-қосымшада берілді. 

Осы облыстардағы жалпы халыққа қатысты 
Қазақстан облыстары бөлігіндегі халықтың 
жұмыспен қамтылу деңгейі төмендегі 
диаграммада берілді. Жұмыспен қамту 

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жұмыспен қамтылған халықтың
жас құрылымы (мың адам)

Тиісті жас санатында жұмыспен қамтылған халықтың
бүкіл ҚР халқына қатынасы, %

деңгейінің ең жоғары көрсеткіштері Қостанай, 
Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Павлодар 
облыстарында байқалады. Ең төменгі 
көрсеткіш – Шымкент қаласында, Түркістан, 
Қызылорда және Маңғыстау облыстарында.

Жұмыспен қамтылған халықтың ең көбі 
адам саны көбірек өңірлерде – Алматы және 
Түркістан облыстарында, Алматы қаласында 
шоғырланған.

Бұл ретте ең жоғары орташа жалақы Атырау 
облысында – 367 799 теңге, Маңғыстау 
облысында – 317 611 теңге, ең азы – Жамбыл 
облысында – 156 846 теңге және Солтүстік 
Қазақстан облысында – 157 497 теңге. 2019 
жылдан бастап номиналды жалақының ең көп 
өсімі – Түркістан, Алматы облыстарында, ең 
азы – Атырау, Батыс Қазақстан облыстарында.

2019-2020 жылдар үшін бір қызметкердің 
орташа айлық жалақысы өңірлер бөлігінде 
3-қосымшада берілді.
Ең жоғары жалақы деңгейі қаржы мен 
сақтандыру қызметінде байқалады. Бұл 
ретте, экономикалық қызметтің «Өнеркәсіп» 
түріне кіретін тау-кен өндіру өнеркәсібі мен 
карьерлерді игеруде орташа жалақы мөлшері 
2020 жылы 450 809 теңгені құрады. Ең төменгі 
орташа жалақының мөлшері ауыл, орман 
және балық шаруашылығында байқалады 
(4-қосымша).

2020 жылы бір қызметкердің орташа айлық 
жалақысы 213 мың теңгені құрады, өткен 
жылдың көрсеткішімен салыстырғанда өсім 
–14%.

Жалдамалы қызметкерлердің орташа 

жалақы мөлшері 2020 жылы 142 291 теңгені 
құрап, өткен жылғы көрсеткіштен 26,8% -ға 
артты. Жалдамалы қызметкерлердің орташа 
жалақы мөлшері – есептелген жалақы 
мөлшері бойынша қызметкерлер санын бөлу 
қатарының ортасындағы және оны екі тең 
бөлікке – орташадан төмен және жоғары 
жалақымен бөлетін жалақы мөлшері.  

Жылдағы халықтың жалпы ақшалай кірісінің 
орташа жылдық халық санына қатынасы 
ретінде есептелетін орта есеппен жан басына 
шаққандағы ақшалай табыс 2020 жылы жедел 
деректер бойынша 114 995 теңгені құрады, 
бұл 2019 жылғыдан 10,3%-ға артық. 

Қазақстанда әлеуметтік тәуекел аймағына 
түскен осал тұлғаларды қолдау тетіктері 
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2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан облыстарын халқының
жалпы санына жұмыспен қамтылған халық қатынасы

Өңірлер бойынша бір қызметкердің орташа
айлық номиналды жалақысы

Орташа жан басына шаққандағы халықтың номиналдық 
ақшалай табысы, теңге
Нақты ақшалай табыс индексі, % 
Ең төмені күнкөріс деңгейінен табысы төмен халық үлесі 
(кедейлік деңгейі), % 
қала
ауыл
Азық-түлік қоржынының құнынан табысы
төмен халық үлесі, %
қала
ауыл
Орташа табыс деңгейінен табысы 60%төмен
халық үлесі, %

104 282
106,4

4,3
2,7
6,6

0,1
0,1
0,2

9,7

114 995
103,3

5,3
3,7
7,6

0,2
0,1
0,2

9,9

2020 ж.2019 ж.Индикаторлар

Еңбек және әлеуметтік қамсыздандыру салаларындағы ең төмен әлеуметтік стандарттар, 
сондай-ақ айлық есептік көрсеткіш (теңге)
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жасалды, оның ішінде  сақтандыру тетіктері, 
белсенді әлеуметтік қалпына келтіру 
шаралары және жұмыспен қамтуға көмектесу 
арқылы қолдау тетіктері жасалды. Қолдау 
шараларының бірі – мемлекеттік атаулы 
әлеуметтік көмек – ақшалай нысандағы төлем, 
орташа жан басына шаққанда айлық табысы 
кедейлік деңгейінен аспайтын мемлекеттік 
тұлғаларға (отбасыларға) беріледі.

Қазақстан Республикасында белгіленген 
әлеуметтік кепілдіктерді және азаматтардың 
құқықтарын  іске асыруды қамтамасыз 
ету үшін мемлекет Ең төменгі әлеуметтік 
стандарттарды белгіледі. 

2020 жылы Қазақстанда COVID-19 үшін 
шектеу шараларын енгізуге байланысты 
табыстан айырылу жағдайына біржолғы 
төлем бекітілді. Ол бір ең төменгі жалақы 
мөлшерінде белгіленді. ТЖ түзімі алынған 
соң төлемдер тоқтады, бұл ретте Еңбек 
кодексі кейінгі тұрып қалу жағдайларында 
ЕТЖ төлемін қызметкерлерге жұмыс беруші  
жасауы тиіс деген нормамен толықтырылды. 

2020 жылғы белгілі бір кезеңде экономикадағы 
бағаның жалпы (орта) деңгейінің 
салыстырмалы өзгерісін көрсететін инфляция 
деңгейі 7,5%-ды құрады.

Инфляция, %-бен

2) Демографиялық көрсеткіштер2  

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

2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
Қазақстан халқы 18 880 мың адамды құрады. 
Оның ішінде ерлер саны – 9 160,4 мың адам 
немесе 48,5%, әйелдер саны –  9 719,2 мың 
адам (51,5%).

Еңбекке жарамды халықтан жас
( 0-ден 15 жасқа дейін)
Еңбекке жарамды халық (16 
жастан 62/58 жасқа дейін)
Еңбекке жарамды халықтан 
үлкен ( 63/59 жас және одан үлкен)

28%

61%

11%

31%

58%

11%

2021 ж.2016 ж.Халық тобы

29%

60%

11%

2017 ж.

29%

59%

11%

2018 ж.

30%

58%

12%

2019 ж.

30%

58%

11%

2020 ж.

Қазақстанның еңбекке жарамды халқы – 
жалпы саннан 58,3 % (18 880 мың адам). 

01.01.2021 жылғы жағдай бойынша өңірлер 
бөлінісіндегі халық құрылымы 5-қосымшада 
берілді.

01.01.2021 ж. жағдай бойынша халықтың жас құрылымы (мың адам)
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бүкіл халық
ерлер
әйелдер

72,41
67,99
76,61

2016 ж.Туғаннан бастап КӨҰ

72,95
68,72
76,92

2017 ж.

73,15
68,84
77,19

2018 ж.

73,18
68,82
77,30

2019 ж.

71,37
67,09
75,53

2020 ж.

71,44
66,9
75,82

2014 ж.

71,97
67,49
76,26

2015 ж.

Төмендегі кестеде ҚР Статистика комитетінің 
2014-2020 жылдардағы деректеріне 
сәйкес туғаннан бастап күтілетін өмір сүру 
ұзақтығының (КӨҰ) динамикасы келтірілді.

БЖЗҚ және БҰҰ болжамдары Қазақстанда 
туғаннан бастап КӨҰ көрсеткіштерінің өсуі 
одан әрі сақталатынын растап отыр, бұл 
болашақта Қазақстан халқының қартаю 
үдерісінің одан әрі шиеленісуіне және осыған 
орай еңбекке жарамды халықтың азаюына 
алып келеді.

Сонымен, БҰҰ орташа болжамдарына сай 
2050 жылға қарай туғаннан бастап КӨҰ 
77,68 жасты құрайды. Бұл ретте БЖЗҚ (БҰҰ) 
болжамына сай ерлер туғаннан бастап КӨҰ 

ағымдағы 67,09 жастан 2050 жылға қарай 
78,01 (74,02) жасқа дейін, әйелдер 75,53 
жастан 2050 жылға қарай 83,91 (81,25) жасқа 
дейін өседі, ерлер мен әйелдердің туғаннан 
бастап КӨҰ арасындағы айырмашылық 
ағымдағы 8,44 жастан 2050 жылға қарай 5,9 
(7,23) жасқа дейін қысқарады. 

ҚР-да халықтың қартаю үдерісі еңбекке 
жарамды жастағы адамдар санын (25-тен 
64 жасқа дейін) 65 жастағы және одан үлкен 
адамдар санына бөлу арқылы есептелетін 
әлеуетті қолдау коэффициентін төмендететін 
болады.

БЖЗҚ және БҰҰ болжамдарына сай 
Қазақстанда 2020 жылдан бастап 2050 жылға 

дейінгі кезеңде әлеуетті қолдау коэффициенті 
2 есеге төмендейді: 65 және одан жоғары 
жастағы бір зейнеткерге еңбекке жарамды 
жастағы бар болғаны 3,5 адам келеді, бұл 
еңбекке жарамды халыққа түсетін салықтық 
«жүктемені» арттырады.

КӨҰ өсуі нәтижесінде және соның салдары-
нан 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 төлей-
тін 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. 

Осылайша, көрсетілген жағдайларда 
бюджетке жүктемені азайтуға және болашақ-
та 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. Зейнет-
ақы жүйесінің әрбір құрамдауышының 
маңыздылығын қазіргі уақытта да, болашақ-
та да алмастыру коэффициентінің деңгейі-
мен бағалауға болады.

Мысалы, 2020 жылғы кесте бойынша БЖЗҚ-дан 
төлемдерді ресімдеген және зейнет жасына 
дейін орташа табыс деңгейі болған ағымдағы 
алушылардың алмастыру коэффициенті бар-
лық зейнетақы түрлері бойынша жиынтықта 
56%-ды құрады, оның ішінде:
11% – міндетті жинақтаушы жүйе есебінен, 
14% – базалық зейнетақы есебінен, 
31% – ортақ зейнетақы.

БЖЗҚ болжамына сәйкес 2020 жылы өзінің 
еңбек жолын бастап (22 жасында), 2062 
жылы зейнетке шығатын салымшылардың 
болашақта алмастыру коэффициенті орташа 
жалақысы болған кезде 40,3%-ды құрайды.

Бұл ретте жинақтаушы (МЗЖ + МКЗЖ) және 
базалық құрамдауыштар есебінен алмастыру 
коэффициенті тиісінше 33,4%-ды және 6,9%-
ды құрайды. Мұндай қызметкерлерде ортақ 
зейнетақы алу құқығы болмайды.

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 деңгейін-
де), жоғалтқан жалақысының кемінде 40%-ы 
деңгейінде жиынтық зейнетақы төлемдерін 
алмастыру коэффициентін 2030 жылға дейін 
халықаралық стандарттар деңгейінде сақтау 
көзделген.
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3) Жинақтаушы зейнетақы жүйесі қалай құрылған

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».

Қазақстанда көпдеңгейлі зейнетақы жүйесі 
жұмыс істейді:
Бірінші деңгей мемлекеттік бюджет қаража-
ты есебінен зейнетақы төлемдерін (ортақ жә-
не базалық зейнетақы төлемдері) қамтиды.
Екінші деңгей ҚР жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінен міндетті зейнетақы жарналары 
(МЗЖ), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 
(МКЗЖ) есебінен зейнетақы төлемдерін 
қамтиды.
Үшінші деңгей ҚР жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінен ерікті зейнетақы жарналары  (ЕЗЖ) 
есебінен зейнетақы төлемдерін қамтиды.

ҚР зейнетақы жүйесінің бірінші деңгейі:

БАЗАЛЫҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ

Базалық зейнетақы төлемі азаматтарға, 
сондай-ақ республика аумағында тұрақты 
тұратын адамдарға зейнеткерлік жасқа 
жеткен кезде тағайындалады, алайда оның 
мөлшері 1998 жылға дейінгі және одан кейін-
гі еңбек өтіліне (зейнетақы жүйесіне қатысу 
өтіліне) байланысты ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің 54%-дан 100%-ға дейін өзгеруі 
мүмкін. Зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі 10 
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 
(2020 жылы ең төмен күнкөріс деңгейі – 32 
668 теңге, ең төмен күнкөріс деңгейінің 54%-
ы –17 641 теңге), зейнетақы жүйесіне қатысу 
өтілі 10 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 ЗЕЙНЕТАҚЫ

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 мөлше-
рін айқындау кезінде зейнеткердің таң-
дауы 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 АЕК-пен 
шектеледі (2020 жылы – 127 788 теңге).

Жинақтаушы зейнетақы жүйесі жұмыс 
істеген бүкіл кезең ішіндегі негізгі оқиғалар 
6-қосымшада келтірілді.

Қазақстан Республикасының жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі мынадай қатысушылардан 
тұрады:

ҚР Үкіметі 
БЖЗҚ-ның жалғыз акционері.  

Ұлттық қорды басқару кеңесі 
Қазақстан Республикасы Президенті 
жанындағы консультативтік-кеңесші орган.
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Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі  
ҚР Үкіметінің тапсырмасы бойынша БЖЗҚ 
жалғыз акционерінің құқығын жүзеге асырады.  
БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлік 
басқарушы. БЖЗҚ кастодиан банкі.

Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Қаржылық бақылау мен қадағалауды жүзеге 
асырады.

Мемлекеттік корпорация
«Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік 
корпорациясы» КЕАҚ – «бір терезе» қағидаты 
бойынша жеке және заңды тұлғаларға 
мемлекеттік қызметтер мен сервистер 
көрсетілетін бірыңғай алаң».

БЖЗҚ 
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 
– Қазақстан Республикасының жинақтаушы 
зейнетақы жүйесінің барлық қаржылық 
және ақпараттық ағындарының бірыңғай 
басқарушысы және операторы.

ЖАРНАЛАР (МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ) 
МӨЛШЕРЛЕМЕСІ 

БЖЗҚ-ға төленуі тиіс МЗЖ міндетті зейнетақы 
жарналарын есептеу үшін алынатын ай 
сайынғы кірістен 10% мөлшерінде белгіленеді. 
Бұл ретте МЗЖ есептеу үшін алынатын ай 
сайынғы кіріс республикалық бюджет туралы 
заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең 
төмен жалақының 50 еселенген мөлшерінен 
аспауы тиіс. Бұл ретте МЗЖ есептеу үшін 
алынатын ең жоғары жиынтық жылдық 

кіріс республикалық бюджет туралы заңмен 
тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен 
жалақының 50 еселенген мөлшерінің он екі 
мөлшерінен аспауы тиіс.

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» ҚР заңымен (бұдан 
әрі – Зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
заң) МЗЖ есептеу нысандары көзделген.

2014 жылғы 1 қаңтардан бастап өндірістер-
дің, жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды 
жұмыстармен айналысатын қызметкерлер 
кәсіптерінің тізбесінде3 көзделген қызмет-
керлердің еңбегін пайдаланатын агенттер
ай сайын МКЗЖ есептеуі және БЖЗҚ-ға ауда-
руы тиіс. МКЗЖ есептеу қызметкердің табыс 
сомасынан 5%  мөлшеріндегі мөлшерлеме-
ні 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. Алушы пайдасына ЕЗЖ салым-
шылары жеке және заңды тұлғалар болуы 
мүмкiн.

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап жинақтаушы 
зейнетақы жүйесінің жаңа құрамдауышын 
- жұмыс берушінің 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. ЖМЗЖ  
мөлшерлемесі кезеңді түрде көтерілетін 
болады, яғни 2023-2024 жылдары – 1%, 2025-

3ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1562 «Өндірістердің, жұмыстардың, пайдасына міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агенттер өзінің меншікті қаражаты есебінен міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналарын жүзеге асыратын, еңбек жағдайлары зиянды жұмыстармен айналысатын 
жұмыскерлер кәсіптерінің тізбесін бекіту туралы» қаулысы 

2026 жылдары – 2%, 2027 жылы – 2,5%, 2028 
жылы – 4%, 2029 жылы – 5%.

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

Зейнетақы төлемдеріне құқығы бар адамдар:

БАЗАЛЫҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ

• ерлер 63 жасқа толған, әйелдер 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 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.

МЗЖ БОЙЫНША ҚҰРАЛҒАН ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ЖИНАҚТАРЫ 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 ұйымы-
мен зейнетақы аннуитеті шартын жасау 
арқылы пайдасына жинап келгенде кемінде 
60 күнтізбелік ай МКЗЖ төленген 50 жасқа 
толған адамдар;
• 63 жасқа толған ерлер, 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 жинақта-
ры бар адам қайтыс болған жағдайда, олар
ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіппен 
мұраға қалдырылады.

ЕЗЖ БОЙЫНША ҚҰРАЛҒАН ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ЖИНАҚТАРЫ ЕСЕБІНЕН 

• елу жасқа толған адамдар;
• мүгедек адамдар;
• ҚР аумағынан тысқары тұрақты тұратын 
жерге кететін немесе кеткен, ҚР заңнамасында 
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анықталған кету ниетін немесе дерегін 
растайтын құжаттарды ұсынған шетелдiктер 
мен азаматтығы жоқ адамдар.

ЕЗЖ есебінен БЖЗҚ-да және (немесе) ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы 
жинақтары бар адам қайтыс болған жағдайда, 
олар ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіппен 
мұраға қалдырылады.

4) Негізгі көрсеткіштер

4.1 Зейнетақы жинақтары

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
зейнетақы жинақтарының сомасы жыл ішінде 
2 112 936 млн. теңгеге (немесе 19,6%-ға) 
артып, 12 913 476 млн. теңге болды. Соңғы 
5 жылдағы зейнетақы жинақтарының жыл 
сайынғы орташа өсімі – 17%. Сонымен, 5 жыл 

2016 - 2020 жылдардағы ҚР ЖІӨ көлеміне зейнетақы жинақтары
көлемінің қатынасы (млн теңге)

ішінде зейнетақы жинақтары екі есеге артты. 
ҚР ЖІӨ көлеміне зейнетақы жинақтары 
көлемінің қатынасы 2020 жылы 18,3% болды.

Есепті күнде зейнетақы жинақтары 34,5%-ға 
таза инвестициялық кіріс есебінен құралып 
отыр.

2016 - 2019 жылдардағы зейнетақы жинақтарының жалпы
сомасындағы таза инвестициялық табыс үлесі (млн теңге)
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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 2020 жылы 
1 086 766 млн теңге болып, 2019 жылғы 
көрсеткіштен 10%-ға асып түсті. 2020 жылы 
салымшылардың шотына түскен зейнетақы 
жарналарының жалпы сомасы – 1 084 916 
млн. теңге, бұл 2019 жылғыдан 10%-ға көп, 
оның ішінде
МЗЖ есебінен – 1 037 500 млн теңге (жалпы 
сомадан 95,6%), 
МКЗЖ есебінен – 46 877 млн теңге (4,3%), 
ЕЗЖ есебінен – 539 млн теңге. 

2020 жылы БЖЗҚ-ға түскен зейнетақы 
жарналарының орташа айлық көлемі – 86 
458 млн теңге. Бес жылдық кезеңдегі кіріс 
ағындар төмендегі кестеде берілді.

Кіріс ағындар,
млн теңге
оның ішінде
Барлық жарна, млн теңге
МЗЖ, млн  теңге
МКЗЖ, млн  теңге
ЕЗЖ, млн теңге
Өсімпұл және басқа түсімдер, 
млн теңге

700 750

698 423
666 160
31 988
275

2 327

2016 ж.

757 699

756 053
720 412
35 216
425

1 646

2017 ж.

848 686

847 382
807 613
39 510
259

1 304

2018 ж.

991 606

990 119
946 363
43 400
356

1 487

2019 ж.

1 086 766

1 084 916
1 037 500
46 877
539

1 850

2020 ж.

МЗЖ бойынша белсенді шоттар саны (2020 
жылы ең болмағанда 1 жарна түскен) – 8,9 млн 
(2019 ж. – 6,6 млн). Белсенді шоттар санының 
елеулі өсімі БЖТ төлеушілердің жарналар 

аударуына байланысты. 8,9 млн белсенді 
шот ішіндегі БЖТ төлеушілердің белсенді 
шоттарының саны – 2,6 млн ЖЗШ. Бұл ретте 
БЖТ төлеушілер арасындағы белсенділік 
деңгейі төмен: олардың 4%-ы ғана 2020 
жылы 6 немесе одан көп жарна төлеген, ал 
80%-ы БЖТ-ны тек бір рет төлеген. 16.03.2020 
ж. бастап 30.04.2020 ж. дейінгі кезеңде 
(ТЖ түзімі және ТЖ нәтижесінде табыстан 
айырылу бойынша арнайы жәрдемақы 
енгізілген сәттен бастап) ашылған 944,3 
мың ЖЗШ ішінде 698,9 ЖЗШ-ға (74%) 
зейнетақы жарналары тек бір рет түскен. 
БЖТ ескерілмеген МЗЖ бойынша белсенді 
шоттар санын қарастырар болсақ, 2020 
жылы олардың саны 6,3 млн болды, бұл 2019 
жылғы көрсеткіштен (6,4 млн) 2%-ға аз. 2020 
жылғы МЗЖ түсімінің орташа жиілігі – жылына 
6,3 жарна, БЖТ есебінен түскен жарналарды 
ескермегенде – жылына 7,9 жарна, ал 2019 
жылы – жылына 8,1 жарна.

С2020 жылғы бірыңғай жиынтық төлем (БЖТ) 
түріндегі жарналарды ескермегенде, жеке 
кәсіпкерлерден жарналарды ескермегенде, 
орташа айлық МЗЖ сомасы – 22,4 мың теңге4 

4Егер бір күнтізбелік ай ішінде бір ЖЗШ-ға 1 жарнадан артық түссе, бұл жарнаның барлығы бір ортақ 
жарна ретінде есепке алынады.

(2019 жылы – 19,9 мың теңге). Салыстыру 
үшін, 2021 жылғы 1 қаңтардағы жұмыспен 
қамтылған халық саны – 8,7 млн. адам, 2020 
жылғы ҚР ҰЭМ5 Статистика комитетінің 
деректеріне сай Республика бойынша 
орташа еңбекақы 213 мың теңгені құрады 
(2019 жыды – 186,8 мың теңге).

ТЖ түзімі және карантин шектеулері ұйымдар 
қызметіне әсер етті, бұл өз кезегінде 
зейнетақы жарналарын аударуға ықпалын 

Табыс топтары бөлігінде 2020 жылы МЗЖ бойынша
жарна салған салымшылар құрылымы (адам)

Түсім көлемі, млн теңге
Белсенді ЖЗШ саны
Төлем жиілігі, саны
Орташа жарна мөлшері, мың теңге

Көрсеткіштер

46 877   
317,2   
9,5   
13,9

міндетті кәсіптік 
зейнетақы
жарналары

539
7,9
5,1
13,4

ерікті
зейнетақы
жарналары

тигізіп отыр. Сонымен, 2020 жылы белсенді 
салымшылар санының (БЖТ ескерілмеген) 
2%-ға және МЗЖ түсімінің жиілігінің 3%-ға 
төмендегені байқалады. Бұған қарамастан, 
2020 жылы зейнетақы жарналарының көлемі 
2019 жылғы көлемнен 10%-ға артық болып 
тұр, бұл ҚР-да орташа жалақының өсуіне 

(14%) орай 2019 жылмен салыстырғанда 
2020 жылы орташа жарна мөлшерінің 13%-ға 
өсуіне байланысты.

Жеке табыс салығын, сақтандыру ұйымдарына 
аударымдар және әскери қызметшілердің 
бұрын салынған 50% МЗЖ-ын бюджетке 
қайтару ескерілген зейнетақы төлемдері 
кіретін 2020 жылғы шығыс ағындар – 193,674 
млн. теңге, бұл 2019 жылғы көрсеткіштен 8%-ға 
төмен.

Жеке табыс салығы ескерілген барлық 
тағайындау түрі бойынша зейнетақы 
төлемдері – 147 103 млн теңге, бұл 2019 
жылғыдан 4%-ға көп. Тағайындау түрлері 
бөлігіндегі төлемдер құрылымы төмендегі 
кестеде берілді.
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Міндетті кәсіптік және ерікті жарналар
түсімінің көлемі, млн теңге

2020 жылғы алушылар саны – 360,5 мың адам, 
бұл өткен жылдың көрсеткішінен (309,6 мың 
адам) 16%-ға жоғары. Бұл ретте 2020 жылы 
төлемге қабылданған өтініштер саны – 226,8 
мың, бұл өткен жылдың көрсеткішіне (225,4 
мың) ұқсас.

Кезеңділік бөлігіндегі кесте бойынша төлем 
көлемі – 63 395 млн теңге, бұл өткен жылдың 
ұқсас кезеңіндегі көрсеткіштен (65 995 млн 
теңге) 4%-ға аз,

жасына қарай
мүгедектік бойынша
Қазақстан Республикасы
аумағынан тысқары кетуге байланысты
мұрагерлерге
жерлеуге
басқа адамдарға

102 767
2 806

21 723
16 643
2 919
145

2016

147 002
Барлық төлем, млн теңгемен

132 632
3 673

26 768
18 990
2 918
79

2017

185 060

78 945
2 013

35 981
22 844
2 704
71

2018

142 557

69 778
1 836

50 514
27 856
3 152
134

2019

153 269

67 728
1 668

36 821
36 464
4 402
20

2020

147 103

оның ішінде жыл сайынғы төлемдер – 12 213 
млн теңге, бұл 2019 жылғы көрсеткіштен (36 
930 млн теңге) 3 есе аз,
тоқсандық төлемдер – 16,0 млн тенге, теңге, 
бұл 2019 жылғы көрсеткіштен (20,5 млн теңге) 
22% төмен,
ай сайынғы төлемдер – 51 167 млн теңге, бұл 
2019 жылғы 29 045 млн теңгеден 1,8 есе көп.

2020 жылы 271,9 мың немесе жалпы алушылар 
санынан 75% адамға «жасына қарай» 
тағайындауы бойынша төлемдер жасалды.

Ай сайынғы кесте бойынша зейнет жасына 
толуға байланысты орташа төлем мөлшері – 
22 978 теңге, ең жоғарғысы – 507 мың теңге 
(2019 жылы – тиісінше 21 274 теңге және 
514,7 мың теңге).

Төлемдер сомасының бөлігінде ай сайынғы 
кесте бойынша алушылар құрылымы 
мынадай: 49,9% (112,1 мың) алушыға төлем 
ай сайынғы төлемнің ең төменгі рұқсат 
етілетін деңгейінде жасалады (І тоқсанда 
16 838,8 теңге, ІІ тоқсаннан бастап 17 640,7 
теңге, IV тоқсанда 2021 жылғы6 қаңтар үшін 
ай сайынғы төлемдер бойынша 18 523,1 
теңге), 49,6% (111,6 мың) алушыға тыс.) – 100 
мың теңгеге дейін, 0,5% алушыға (1 106 адам) 
– 100 мың теңгеден жоғары.

Есепті кезеңде сақтандыру ұйымдарына 
зейнетақы жинақтарын аудару – 46 326 млн 
теңге, бұл 2019 жылғы көрсеткештен (56 921 
млн теңге) 19%-ға аз, алушылар саны – 4 273 

адам, бұл өткен жылдың көрсеткішінен (4 
610 адам) 7%-ға аз. Орташа аударым сомасы 
– 10,8 млн теңге (салыстыру үшін, 2019 ж. 
үшін – 12,3 млн теңге). 2020 жылы ӨСК-ге 
аудару үшін жеткілікті сома 55 жастағы ерлер 
үшін 11,3 млн теңге, 63 жастағы ерлер үшін 
9,1 млн теңге; 51 жастағы әйелдер үшін 15,5 
млн теңге, 63 жастағы әйелдер үшін 11,5 млн 
теңге болды.

2020 жылы БЖЗҚ зейнетақы активтеріне 
есептелген инвестициялық кіріс – 1 262 501 
млн теңге, бұл 2019 жылғы көрсеткіштен 1,8 
есе артық (699 767 млн теңге). Салымшылар-
дың (алушылардың) шоттарына бөлінген
таза инвестициялық кіріс (комиссиялық 
сыйақы шегерілген) – 1 219 844 млн теңге, 
бұл 2019 жылғы көрсеткіштен 1,9 есе артық 
(641 757 млн теңге).

5 жылдағы динамикада инвестициялық 
кірістің тұрақты өсім көрсетіп отырғанын айта 

6республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі күнкөрістен 54% 
(01.01.2020 ж. бастап – 31 183 теңге, 01.04.2020 ж. бастап – 32 668 теңге, 01.01.21 ж. бастап – 34 302 
теңге)

2016-2020 жылдардағы шығыс
ағындар (млн теңге)
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кеткен жөн, зейнетақы активтерінің кірісті-
лігі негізінен, инфляция деңгейінен асып 
түскен, 2016-2020 жылдардағы инфляциямен 
салыстырғанда, кірістілік бойынша деректер 
33-бетте берілді.

Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сондай-
ақ шетелдік валюталар бағамдарының 
құбылмалылығының және қаржы құрал-
дарының нарықтық құнының өзгеруінің 
салдарынан 2020 жыл басынан бастап 
есептелген инвестициялық табыс мөлшері 
1 219 844 теңге болды. 2020 жыл үшін 
салымшылардың (алушылардың) шоттарына 
бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің 
кірістілігі – 7,50% инфляция кезінде 10,92%. 

Есептелген инвестициялық табыс, млн теңгемен 2019 ж. үшін 2020 ж. үшін

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)

Жиынтық инвестициялық кіріс, млн теңгемен

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   

831 677   
45 530   
756 207   
25 449   
4 490
   
6 894
   
371 294 
  
85 760   
291 025   
(5 490) 
 
50 249   
3 283   
896   

1 262 501   

Осылайша, 2020 жылы БЖЗҚ зейнетақы 
активтері бойынша нақты кірістілік –3,42%.

2020 жылғы инвестициялық табыс 
сомасының 2019 жылғы көрсеткіштен 
асып түсуі, негізінен, шетелдік валютада 
номиналданған құралдар бойынша бағам 
құбылмалылығынан зейнетақы активтерін 
қайта бағалау нәтижесіне байланысты. 
Сонымен, 2020 жылы шетелдік валютаны 
қайта бағалаудан алған табыс – 291 025 млн. 
теңге, ал 2019 жылы табыстың аталған бабы 
бойынша 7 373 млн. теңге мөлшерінде шы-
ғын болды. Өткен жылмен салыстырғанда, 
2020 жылғы табыс құрылымы төмендегі 
кестеде берілді

4.2 ЖЗШ құрылымы

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
ЖЗШ саны жыл ішінде 0,9 млн ЖЗШ-ға (10%) 
артып, 11,6 млн. бірлік болды,
оның ішінде
МЗЖ бойынша – 11,0 млн (өсім 0,89 млн 
ЖЗШ),
МКЗЖ бойынша – 528,3 мың (өсім 18,5 мың 
ЖЗШ),
ЕЗЖ бойынша – 57,6 мың бірлік (өсім 3,2 мың 
ЖЗШ).

2020 жылы ашылған ЖЗШ саны, мың бірлік

Негізгі өсім 2020 жылдың ІІ тоқсанында 
БЖТ төлеушілерден жарналар түсу дерегі 
бойынша МЗЖ бойынша ЖЗШ ашу есебінен 
құралып отыр.

Жыл ішінде 1,2 млн ЖЗШ ашылды, оның 
ішінде:

85% (1,0 млн) БЖТ-дан МЗЖ есебінен,
12% (146,2 мың) МЗЖ есебінен,
2,2% (27,5 мың) МКЗЖ есебінен,
0,5% (6,1 мың) ЕЗЖ есебінен.

2020 жылы жабылған ЖЗШ саны (мың шот)
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2020 жылы жабылған ЖЗШ саны – 167,0 мың 
ЖЗШ.

Қордың автоматтандырылған ақпарат 
жүйесінің деректер қорындағы зейнетақы 
шарттарын өзектендіру бойынша іс-шаралар 
нәтижесінде сәйкестендірілмеген ЖЗШ саны 
(шоттар иелерінің дұрыс деректемелерінсіз) 
жыл басынан бері 27,9 мың бірлікке азайып, 
2021 жылғы 1 қаңтарда 162,3 бірлік болды.

Атауы Сома, млн
теңге

ЗЖ жоқ ЖЗШ 
үлесі, %

1. МЗЖ бойынша ЖЗШ саны:
МЗЖ (дұрыс деректемелермен):
зейнетақы жинақтары бар
зейнетақы жинақтары жоқ
Сәйкестендірілмеген ЖЗШ:
зейнетақы жинақтары бар
зейнетақы жинақтары жоқ
2.ЕЗЖ бойынша ЖЗШ саны:
зейнетақы жинақтары бар
зейнетақы жинақтары жоқ
3.МКЗЖ бойынша ЖЗШ саны:
зейнетақы жинақтары бар
зейнетақы жинақтары жоқ
Барлығы:

12 596 028
12 593 344
12 593 344

2 685
2 685

315 281
315 281

2 166
2 166
 
12 913 476

 

0,95%

0,01%
 

26,17%
 

3,16%

Шот саны

11 143 521
10 981 218
10 877 032
104 186
162 303
162 237
66
528 283
511 615
16 668
57 645
43 713
13 932
11 729 449

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдаймен МЗЖ бойынша жинағы бар, деректемелері
дұрыс ЖЗШ жас құрылымы

Жарна түрлері бөлігінде ЖЗШ құрылымы 
төмендегі кестеде берілді.

01.01.2021 ж. жағдай бойынша дұрыс 
деректемелермен МЗЖ бойынша ЖЗШ 
құрылымы былай берілді:

− жынысы бойынша: жинағы бар 10,9 
млн. шоттың 52%-ының иесі - ерлер (5,6 млн. 
ЖЗШ) және 48%-ының иесі - әйелдер (5,3 млн. 
ЖЗШ);

− жасы бойынша: жинағы бар шоттың ең 
көп саны 21-10 жас санатында шоғырланған 
және ерлерде 48,5%, әйелдерде 50%.
− мәртебесі бойынша: 91% ЖЗШ (10 млн) 

7 алушыларға зейнет жасына толған, сондай-ақ мүгедектік, ТТЖ-ға кету, салымшының қайтыс болуына 
байланысты себептерімен төлемге өтініш берілген адамдар жатады..
8 зейнет жасына толған адамдар (349,3 мың); ЖТ МДҚ-да қайтыс болғаны туралы мәлімет бар адамдар 
(278,2 мың); 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап толықтай мемлекеттік зейнетақымен қамсыздандыруға 
ауыстырылған және осыған орай БЖЗҚ-ға МЗЖ төлеуден босатылған әскери қызметшілер (235,5 мың); ЖТ 
МДҚ-да шетелге ТТЖ-ға кеткені туралы мәлімет бар адамдар (188,3 мың); ҚР ЕХӘҚМ МАДБ-да мүгедектігі 
туралы мәлімет бар адамдар (49,5 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.

2020 жылы шотқа түскен жарна саны бөлігінде топтастырылған
2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша МЗЖ бойынша жинағы бар,

деректемелері дұрыс, белсенді ЖЗШ құрылымы, мың шот

Жинақ сомасы бойынша топтастырылған 2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша МЗЖ 
бойынша жинағы бар, деректемелері дұрыс ЖЗШ (шоттар) құрылымы

салымшыларға, ал 9% (990,8 мың) алушылар-
ға тиесілі; 
− белсенділігі бойынша: 2020 жылы 
жарналар 10 млн ЖЗШ-ға түсуі мүмкін еді, 
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олар жарна түспеуі тиіс  , ЖЗШ-ны қоспағанда, 
01.01.2020 жылға дейін ашылған ЖЗШ мен 
2020 жылы ашылған жаңа ЖЗШ-ны қамтиды. 
Салымшылардың белсенді ЖЗШ үлесі 87,9% 
болды, яғни жарна түсуі мүмкін МЗЖ бойын-
ша 10 млн ЖЗШ-дан есепті кезеңде 8,8 млн 
ЖЗШ-ға жарна түсті;

− жинақ сомасы бойынша: 1 млн теңгеге 
дейін жинақ сомасы бар шот 68% (7,4 млн), 
22% (2,4 млн) – 1-3 млн теңгеге дейін, 6% (686 
мың) 3-тен 5 млн. теңгеге дейін және 4% (429 
мың) – 5 млн. теңгеден көп. 

Жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне қарай 2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша МЗЖ бойынша жинағы бар ЖЗШ құрылымы, мың адам

Қатысу өтіліне қарай МЗЖ бойынша дұрыс 
деректемелері бар ЖЗШ былай бөлінеді: 
Бұл ретте 5,8 млн ЖЗШ-дан (5 жылға дейінгі 
өтілмен) 44% ЖЗШ (немесе 2,5 млн) 30-ға 
толмаған жас тобындағы салымшыларға 
тиесілі,  20% (1,2 млн ЖЗШ) 31 жастан 40 
жасқа дейінгі, 16% (962 мың ЖЗШ) 41 жастан 
50 жасқа дейінгі, 19% (1,1 млн ЖЗШ) 50 жастан 
үлкен салымшыларға (алушыларға) тиесілі.

МЗЖ есебінен салымшылардың орташа 
жинағы ерлер арасында 1 316,5 мың теңге, 
әйелдер арасында 988,2 мың теңге болып 
тұр, зейнет алдындағы жаста (ерлер 60 - 
62, әйелдер 57 - 59) – тиісінше 1 695,1 мың 
теңге және 1 513,7 мың теңге. 01.01.2020 
жылғымен салыстырғанда, ерлер мен 
әйелдерде орташа жинақ тиісінше 9%-ға 
және 5%-ға ұлғайды.

Бұл ретте 20 жылдан асатын өтілмен 
салымшылардың орташа жинағы ерлерде – 6 
221 мың теңге, әйелдерде – 4 648 мың теңге.

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
зейнетақы аннуитетін   сатып алуға мүмкінді-
гі бар салымшылар саны ерлер арасында 
(45-63 жастағы) – 93 мың адам (немесе осы 
жас санатындағы ЖЗШ жалпы санынан 5%), 
әйелдер арасында (45-63 жастағы) – 22 мың 
адам (немесе 1,3%).  

Жас топтарының бөлігінде 2021 жылғы 1 қаңтардағы  жағдай бойынша МЗЖ есебінен 
салымшылардың орташа жинағы, мың теңге

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қатысу өтіліне қарай МЗЖ
бойынша орташа жинақ, мың теңге
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4.3 Зейнетақы активтерін 
инвестициялау

«ҚР-да зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы» заңға сай инвестициялық басқаруды 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
(ҚРҰБ) сенімгерлік басқарушы ретінде жүзе-
ге асырады. Бұл ретте БЖЗҚ-ның зейнетақы 
активтерін басқару бойынша ұсыныстарды 
әзірлеу бойынша негізгі қызметтер ҚР Ұлттық 
қорын басқару Кеңесінің құзыретінде. 2020 
жылы зейнетақы активтерін инвестициялау 
ҚРҰБ Басқармасының 2020 жылғы 24 
ақпандағы №10 қаулысымен бекітілген БЖЗҚ 
инвестициялық декларациясына сәйкес 
жүзеге асырылды.

2020 жылы декларацияға сәйкес зейнетақы 
активтері ҚР мемлекеттік бағалы қа-
ғаздарына және шетелдік мемлекеттердің 
бағалы қағаздарына, квазимемлекеттік 
сектордың бағалы қағаздарына, 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, 
инвестициялық шешімдерді қабылдау ке-
зінде зейнетақы активтерін басқарушының 
инвестициялық нанымдарын, инвестициялау 
нысандарының тізбесін, БЖЗҚ зейнетақы 
активтеріне қатысты инвестициялық қызмет 
талаптары мен шектеулерін, БЖЗҚ зейнетақы 
активтерін хеджирлеу және әртараптанды-
ру талаптарын анықтайды. Зейнетақы ак-
тивтерін инвестициялау мақсаты зейнетақы 

активтерінің сақталуын қамтамасыз ету 
және жоғары ықтималдылық деңгейімен 
зейнетақы активтері құнының сақталуын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін тәуекел 
деңгейі кезінде ұзақмерзімдік перспектива-
да нақты кірістілікті алу болып табылады.

ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ БӨЛІГІНДЕ 
ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ 
ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ 
зейнетақы активтері 12 894,6 млрд теңге 
болды. 

БЖЗҚ зейнетақы активтері портфеліндегі ең 
көп үлес (44,44%, немесе 5 730,1 млрд теңге) 
тұрақты әрі табысты инвестициялау құралы 
ретінде ҚР мемлекеттік бағалы қағаздарының 
еншісінде.  

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы 
қағаздары мен ХҚҰ облигацияларының 
ағымдағы құны – 1 811,5 млрд теңге, олардың 
портфельдегі үлесі – 14,05%. 

ҚР ұйымдарының квазимемлекеттік 
облигациялары 14,13%-ды құрады. Осы құрал 
түрінің ағымдағы құны – 1 821,7 млрд теңге. 

ҚР ЕДБ облигациялары 8,98%-ды құрады 
немесе 1 158,5 млрд теңге. 

Сыртқы басқарудағы активтер – 6,33% (816,5 
млрд теңге). 

Басқа қаржы құралдары (шетелдік эмитент-
тердің депозиттері, бағалы қағаздары және 
басқалар) 12,07%-ды (1 556,3 млрд теңге) 
құрады. 

Атауы 
Доля
на 
01.01.2021г. 

Прирост/ 
снижение с 
начала года

ҚР ҚМ МБҚ 
ҚРҰБ ноталары 
Шетелдік мемлекеттер МБҚ
ХҚҰ облигациялары
ҚР эмитенттерінің корпоративтік 
облигациялары
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының 
облигациялары
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің 
облигациялары
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік 
облигациялары
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік 
эмитенттерінің облигациялары 
PPN (құрылымдық ноталар)
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 ЗА жиыны
Жасалған мәмілелер бойынша төленуі тиіс 
міндеттемелер
Зейнетақы жарналары мен төлемдері 
шоттарындағы ақша
Зейнетақы активтерінің жиыны

43,80%
0,63%
9,93%
4,12%

0,23%

14,13%

8,98%

0,05%

1,99%
0,26%

2,28%

0,24%
1,95%
2,58%
2,19%
0,00%

0,09%

0,00%
0,20%
6,33%

100,00%

43,93%
-81,60%
3,65%
46,93%

4,58%

13,50%

-2,10%

-26,21%

10,29%
8,25%

22,96%

5,06%
-1,25%
140,72%
-13,86%
-100,00%

-97,65%

-100,00%

285,36%

19,41%

19,5

Текущая 
стоимость на 
01.01.2021 г. 

5 648,40
81,65
1 280,10
531,43

29,8

1 821,67

1 158,49

6,89

256,44
33,34

294,31

30,5
251,71
332,19
282,9
- 

12,02

0
26,25
816,53

12 894,6

22,51
12 917,11

ВАЛЮТАЛАР БӨЛІГІНДЕ 
ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ 
ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен сатып 
алған қаржы құралдары номиналданған 

валюталар бөлігінде қаржы құралдарының 
инвестициялық портфелі 70,91%-ы (9 143,27 
млрд теңге) ұлттық валютамен, 28,9%-ы 
(3 726,85 млрд теңге) АҚШ долларымен,
0,19%-ы (24,48 млрд теңге) зейнетақы активте-
рі портфелінің басқа валюталарымен берілді. 
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ЕЛДЕР БӨЛІГІНДЕГІ ШЕТЕЛДІК 
ЭМИТЕНТТЕР

2021 жылдың 1 қаңтарына ЗА портфеліндегі 
шетелдік эмитенттер үлесі – 18,78% (2,42 
трлн. теңге). Оның ішінде ең үлкен үлестік 
салмақ АҚШ еншісінде – 7,58%, ХҚҰ - 4,12%, 
Қытай – 1,48% және РФ – 1,34%.

Қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігінде
инвестициялық портфель құрылымы,  млрд теңге

01.01.2021 жылға елдер бөлігінде ЗА портфеліндегі
шетелдік эмитенттер үлесі, %

Кредит сапасы бойынша зейнетақы 
активтері портфелінің құрылымы

Халықаралық шәкіл бойынша «ААА» деңгейі-
нен бастап «ВВВ-» деңгейіне дейін бағалы 
қағаздар/эмитент рейтингі бар, тәуекел деңгейі 
ең төмен қаржы құралдары – инвестициялық 
портфельдің  шамамен 85,14%. 

Халықаралық шәкіл бойынша «ВВ+» 
деңгейінен бастап «В-» деңгейіне дейін 
рейтингі бар қаржы құралдары – 11,60%, 
«В-» деңгейінен төмен – 0,53%. Ұлттық 

Кредит сапасы бойынша зейнетақы активтері  портфелінің құрылымы, %

шәкіл бойынша «kzBB+» рейтингі бар қаржы 
құралдары – 0,11%. Рейтингілік бағасы жоқ 
қаржы құралдары – 2,63%

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша борыштық қаржы құралдарының өтелуі тиіс 
орташа өлшенген кірістілігі (ҮТМ), % 
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ӨТЕЛУІ ТИІС ОРТАША ӨЛШЕНГЕН 
КІРІСТІЛІК (YTM), ЖЫЛДЫҚ

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
БЖЗҚ зейнетақы активтерінің инвестициялық 
портфеліндегі борыштық қаржы құрал-
дарының өтелуі тиіс орташа өлшенген 
кірістілігі (YTM) – жылына 7,7%, оның ішінде 

Активтер

Ақшалай қаражат 
және оның 
эквиваленттері
Кері «РЕПО» 
мәмілелері бойын-
ша дебиторлық 
берешек
Банктердегі 
салымдар
Пайда немесе 
шығын арқылы 
әділ құны 
бойынша қаржы 
құралдары
Амортизация-
ланған құны 
бойынша 
есептелген қаржы 
құралдары
Шетелдік 
ұйымдардың 
инвестициялық 
басқаруындағы 
активтер

Жиыны қаржы 
активтері

Талап 
етілгенге
дейін және
1 айдан аз

35

26

484

159

122

22

848

1 айдан 
бастап 
3 айға 
дейін

131

912

76

1

1 120

3 айдан 
12 айға 
дейін

154

493

4

651

1 жыл-
дан 5 
жылға 
дейін

252

198

2 735

129

3 314

5 
жыл-
дан 
артық

1 298

4 701

403

6 402

өтеу 
мерзі-
мінсіз

325

257

582

жиы-
ны

35

26

867

3 046

8 127

817

12 917

теңгеге номиналданғаны бойынша – жылына 
9,3%, шетелдік валютада – жылына 2,4%. 
Есепті күндегі өтелуі тиіс ең жоғарғы орташа 
өлшенген кірістілік ҚР квазимемлекеттік 
ұйымдарының облигацияларында, ҚР ЕДБ 
облигацияларында және халықаралық қар-
жы ұйымдарының облигацияларында бо-
лып отыр. 

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша төмендегі кестеде өтеудің күтілетін мерзімдері 
бөлігінде қаржы активтері берілген, млрд теңге

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
зейнетақы активтерін өтеудің күтілетін 
мерзімдері бөлігінде ең көп үлестік салмақты 
49,6% үлеспен бес жылдан артық және 
25,7% үлеспен бір жылдан бес жылға дейінгі 
мерзіммен амортизациялық құны бойынша 
есепке алынатын қаржы құралдары құрап 
отыр. 8,7% зейнетақы активтерінің өтеу 
мерзімі 3 айдан аспайды.

ИНФЛЯЦИЯМЕН 
САЛЫСТЫРҒАНДАҒЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ 
АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ

Зейнетақы активтерін есепке алу жүргізіле-
тін, шартты зейнетақы бірлігі құнының 
өсуі негізінде есептелетін есепті кезеңдегі 

2016-2020 жылдардағы нақты ЗА кірістілігі мен инфляция
деңгейінің салыстырмалы деректері, % 

зейнетақы активтерінің нақты кірістілігі 
10,92% болды, бұл көрсетілген кезеңде 7,5% 
болған жиналған инфляция деңгейінен 3,42 
пайыздық тармаққа жоғары. 

2016-2020 жылдардағы инфляциямен 
салыстырғандағы кірістілік бойынша дерек-
тер төмендегі диаграммада берілді. Жи-
нақтаушы зейнетақы жүйесінің бүкіл тари-
хы үшін деректер – 7-қосымшада. Бұл жерде 
1998 жылдан бастап 2020 жылдар кезеңінде-
гі жиналған инфляция мен инвестиция-
лық кірістілік динамикасы берілді. Сонымен 
қатар 8-қосымшада ЭЫДҰ елдері мен 
Қазақстанның зейнетақы активтерінің номи-
налдық кірістілігі бойынша салыстырмалы 
деректер берілді.

10 Сыртқы басқарудағы активтерді, шоттардағы қалдықтарды, жолдағы ақшаны және т. б. қоспағанда, 
инвестициялық портфельдегі активтер.
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Сравнительные данные накопленной доходности
ПА и накопленной инфляции за 2016-2020 годы, %

2016-2020 жылдардағы жиналған инфля-
циямен салыстырғандағы жиналған кірістілік 
бойынша деректер төмендегі диаграммада 
берілді.

2020 ЖЫЛҒЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
(ЖАҢА ОРНАЛАСТЫРУ,
ІСКЕ АСЫРУ)

2020 жылы БЖЗҚ-ның зейнетақы активтері 
Ұлттық қорды басқару жөніндегі Кеңеспен 
мақұлданған бағыттар аясында нарықтық 
жағдайда инвестицияланды.

2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 жел-
тоқсанына дейінгі кезең үшін қабылданған 
инвестициялық шешімдерге сәйкес сатып 
алынды:
- ҚР МБҚ 1 691,06 млрд теңге сомасында;
- АҚШ Үкіметінің МБҚ 2,76 трлн теңге жалпы 
сомасында (6,68 млрд. АҚШ доллары);
- «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары және 
«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компания-
сы» АҚ-ның депозитарлық қолхаттары
20,96 млрд теңге жалпы сомасында;
- ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының обли-

гациялары 396,08 млрд теңге жалпы сома-
сында («Қазақстан Даму банкі» АҚ, «Самрұқ-
Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ, 
«Қазақстан тұрақтылық қоры» АҚ, «Аграрлық 

кредиттік корпорация» АҚ, «Бәйтерек» Ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚ);  
− Еуразиялық Даму банкінің және Еуропалық 
Қайта құру және Даму банкінің индекстелген 
облигациялары 165,72 млрд теңге жалпы 
сомасында;
− «Севказэнерго» АҚ-ның теңгеге номинал-
данған облигациялары 5,00 млрд теңге 
сомасында;
− «Банк «Bank RBK» АҚ-ның теңгеге номинал-
данған облигациялары 12,50 млрд теңге 
сомасында;

Қарастырылып отырған кезеңде іске асы-
рылды:
− ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ 71,12 млрд. 
теңге сомасында;
− АҚШ Үкіметінің бағалы қағаздары 2,02 млрд 
АҚШ доллары сомасында (862,73 млрд теңге);
− «DTJ» АҚ облигацияларының бір бөлігі 2,13 
млрд теңге сомасында.

2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 
желтоқсанына дейінгі кезең үшін инвести-
цияның орташа есептелген кірістілігі жы-
лына 10,64%-ды (ақша нарығындағы құрал-
дарға инвестицияны есепке алмағанда11),
АҚШ долларымен жылына – 0,54%-ды, ре-
сей рубльдерімен жылына – 5,92%-ды құ-
рады. Қарастырылып отырған кезең ішін-
де Ұлттық Банктің депозиттеріне мен нота-
ларына салынған инвестициялардың кө-

Атауы
Сатып алудың орташа есептел-
ген кірістілігі, жылына %-бен

Қаржы құралдары теңгемен,
оның ішінде:
ҚР Қаржы министрлігінің БҚ
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының 
борыштық құралдары
ҚР корпоративтік ұйымдарының 
борыштық құралдары
ХҚҰ борыштық құралдары
ҚР ЕДБ борыштық құралдары
Қаржы құралдары АҚШ долларымен,
оның ішінде:
АҚШ Үкіметінің БҚ
Шетелдік банктердегі депозиттер
Қаржы құралдары ресей рублімен,
оның ішінде:
Шетелдік банктердегі депозиттер

10,64
10,52

11,73

13,75
9,01
11,85

0,54
0,44
0,67

5,92
5,92

Көлемі, млрд
теңге

2 270,36
1 691,06

396,08

5
165,72
12,5

4 666,21
2 760,83
1 905,38

6,18
6,18

11 ҚРҰБ ноталары мен депозиттері, «кері репо» операциялары

лемі жылына 8,14% орташа есептелген 
кірістілікпен 31 719,76 млрд теңгені құрады.

Ұлттық валютадағы жиынтық айналым 44 
673,14 млрд теңгені, шетелдік валютада – 
13,43 млрд АҚШ долларын және 1,00 млрд 
ресей рублін құрады.

2020 жылы қаржы құралдары бойынша 
есептелген табыс/шығын – 1 262,5 млрд 
теңгені құрады:

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.

831,7   
85,8   
291,0   
-5,5
 
50,2   
9,3   
1 262,5
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2020 жылғы зейнетақы активтерінің кірістілігі 
– 10,92%-ды, инфляция кезінде 7,5%-ды 
құрады. Осылайша, зейнетақы активтерінің 
нақты кірістілігі 3,42%-ды құрады.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛЬДІҢ 
ҚҰРЫЛЫМЫ БОЙЫНША НЕГІЗГІ 
ӨЗГЕРІСТЕР, БАСҚАРУ ТИІМДІЛІГІН 
АРТТЫРУ

2020 жылдың ақпанында ҚРҰБ Басқарма-
сының қаулысымен12 БЖЗҚ-ның жаңа 
Инвестициялық декларациясы бекітілді, онда 
активтердің класы бойынша нысаналы бөлуді 
өзгерту есебінен валюталық портфельдің 
«тәуекел / кірістілік» көрсеткіші жақсарды, 
валюталық портфель шеңберінде эталондық 
портфельдерге қарсы дербес басқару 
қарастырылды, инвестициялық шешімдер 
қабылдау үдерісі оңтайландырылды, 
инвестициялық нанымдар айқындалды.

Валюталық портфельдің жаңа стратегиялық 
бөлінісінде ақша нарығының құралдары 
валюталық портфельдің басқа активтері 
бойынша құбылмалылықты өтеу үшін 
АҚШ-тың орташамерзімдік қазынашылық 
облигацияларына ауыстырылды (нысаналы 
мәні – 30%). 

Акциялардың мақсатты үлесі валюталық 
активтердің кірістілігін арттыру үшін 
валюталық портфельдің 21%-нан 25%-на 
дейін ұлғайды. Тарихи тұрғыдан алғанда, 
жоғары құбылмалылыққа қарамастан, 
акциялар бойынша кірістілік ұзақ мерзімді 
кезеңдегі активтердің басқа кластары 

бойынша кірістіліктен едәуір асады. Тиісінше, 
дамушы елдердің облигацияларының және 
корпоративтік облигациялардың мақсатты 
үлестері тиісінше валюталық портфельдің 
28%-нан 25%-ға дейін және 21%-нан 20%-ға 
дейін төмендеді. 

2020 жылы зейнетақы активтерінің 
кірістілігін әртараптандыру және арттыру 
мақсатында валюталық портфельдің бір 
бөлігін шетелдік басқарушы компанияларға 
кезең-кезеңімен беру жөніндегі жұмыс 
жалғастырылды. 2020 жылы берілген 
қаражаттың жалпы көлемі 1 350,0 млн. 
АҚШ долларын, оның ішінде «Жаһандық 
акциялар» мандаты бойынша 450,0 млн.  
АҚШ долларын және «Инвестициялық 
деңгейдегі корпоративтік облигациялар» 
мандаты бойынша 900 млн.  АҚШ долларын 
құрайды. Жүргізілген жұмыстың нәтижесінде 
сыртқы басқарудағы зейнетақы активтерінің 
валюталық портфелінің үлесі 2020 жылы 
зейнетақы активтері мөлшерінің 2,0%-ынан 
6,3%-ына дейін (816,5 млрд теңге немесе 1,9 
млрд АҚШ доллары) ұлғайды.

Осылайша 2021 жылғы 1 қаңтардағы 
жағдай бойынша шетелдік басқарушы 
компаниялардың сыртқы басқаруына 
берілген зейнетақы активтерінің көлемі 1 870 
млн.долларды құрады.

2020 жылғы инвестициялық қызметтің 
нәтижесінде сыртқы басқарудағы активтер 
бойынша кірістер 50,2 млрд теңгені құрады 
(2019 ж. -12,94 млрд теңге).

12 ҚРҰБ Басқармасының 2020 жылғы 21 қыркүйектегі №118, 2020 жылғы 21 желтоқсандағы №145 
қауыларымен бекітілген өзгерістермен бірге, ҚРҰБ Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы №10 Қаулысы
13 2013 жылғы 26 тамыздағы «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша қызметтерді 
мемлекеттік сатып алу шартының 4.1.8-тармағы.

ҚРҰБ тұлғасында зейнетақы активтерін сенім-
герлік басқарушы «ҚР-да зейнетақымен қам-
сыздандыру туралы» заңға сәйкес зейнетақы 
активтерінің портфелі бойынша тәуекелдерді 
басқару жүйесінің13 (оның ішінде қаржы тәуе-

келдерін басқару бөлігінде, оған нарықтық, 
кредиттік тәуекелдерді, сондай-ақ өтімділікті 
жоғалту тәуекелін басқару әдістері кіреді) 
болуын қамтамасыз етеді.

Сыртқы басқа-
рушы атауы

Aviva Investors 
Global Services 
Limited

Principal Global 
Investors (Europe) 
Limited

PGIM Limited

HSBC Global Asset 
Management (UK) 
Limited

Robeco Institution-
al Asset Manage-
ment B.V.

Сипаты

Компания Лондон қаласында орналасқан және Aviva plc британдық 
тобының активтерін басқару бойынша бөлім болып табылады. Avi-
va plc басқаруындағы активтер көлемі 437 млрд астам АҚШ долларын 
құрайды. Компания инвестицияның әр түрін, оның ішінде акцияларға, 
облигацияларға, жылжымайтын мүліктерге және т.б. салынған 
инвестицияларды басқарады.

Principal Global Investors (Europe) Limited активтерді басқару бойынша 
көп салалы ұйым болып табылады. Компания активтерді негізінен 
зейнетақы жоспарлары мен басқа да институционалдық клиенттер үшін 
басқарады.

PGIM, инвестицияларды басқару бойынша жаһандық бизнес PGIM компа-
ниялары инвесторларға мемлекеттік акцияларды, мемлекеттік және жеке 
бекітілген кірістерді, коммерциялық ипотека мен жылжымайтын мүлікті 
қоса алғанда, географиялық өңірлер мен активтердің түрлі кластары 
бойынша инвестициялық стратегиялардың кең шоғырын ұсынады.

HSBC Global Asset Management (UK) Limited инвестицияларды басқару 
бойынша компания ретінде жұмыс жасайды. Компания акцияларды, 
бекітілген кірісті, бірнеше активтер мен өтімділікті басқарады, сондай-ақ 
кеңес беру мен портфельді басқару бойынша қызметтерді береді. HSBC 
Global Asset Management  жеке тұлғаларға, корпорацияларға, тәуелсіз 
ұйымдарға және әлем бойынша мемлекеттік мекемелерге қызмет 
көрсетеді.

Голландиялық инвестициялық компания 1929 жылы құрылған, ол 
активтерді басқарумен байланысты қызметтердің кең шоғырын ұсынады. 
Басқарудағы активтердің жалпы көлемі 144 млрд АҚШ долларын 
құрайды. Компания инвестициялардың әр түрлі түрлерін, соның ішінде 
облигациялар мен акцияларға салынатын инвестицияларды басқарады. 
Robeco - акцияларды таңдау кезінде сандық модельдерді қолдану 
саласындағы алғашқы компаниялардың бірі. Ірі акционерлер: ORIX Cor-
poration -90%; Rabobank-10%.
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ПРОБЛЕМАЛЫҚ АКТИВТЕР, 
ШАҒЫМ-ТАЛАП ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІ

2020 жылы қаржы құралдары БЖЗҚ-ның 
зейнетақы активтері портфелінің құрамына 
кіретін, дефолт жіберіп алған 20 эмитентке 
қатысты Қор берешекті қайтару бойынша 
жұмыс жүргізді.

Аталған эмитенттердің берешегі 2021 жылғы 
1 қаңтардағы жағдай бойынша 77,11 млрд 
теңгені, ЕДБ-дегі салымдар бойынша (негізгі 
қарыз) – 3,3 млрд теңгені құрады.

Сыртқы басқарушы
атауы, мандат

Aviva Investors Global Services Limit-
ed; дамушы нарықтардың жаһандық 
облигациялары

Principal Global Investors (Europe) Lim-
ited; АҚШ долларына номиналданған 
жоғары капиталдандырумен бірге 
инвестициялық деңгейдегі жаһандық 
корпоративтік облигациялар

PGIM Limited; АҚШ долларына номинал-
данған жоғары капиталдандырумен бірге 
инвестициялық деңгейдегі жаһандық 
корпоративтік облигациялар

HSBC Global Asset Management (UK) Limit-
ed; Жаһандық пассив акциялар 

Robeco Institutional Asset Management B.V.; 
Жаһандық пассив акциялар

Жиыны

Мандат сома-
сы, млн АҚШ 
долларымен

220 

600

500

350

200

1 870

Шартты 
жасау күні

12.03.2018

19.11.2019

19.11.2019

15.11.2019

29.07. 2020

01.01.2021 
жылға млн 
теңгемен құны

117 577

220 265

221 925

164 218

92 541

816 525

Берешекті қайтару бойынша Қор қабылдай-
тын шараларға байланысты проблемалық 
эмитенттер келесі топтарға бөлінді:

1) Оңалту рәсімі қолданылған 3 эмитент 
– «РОСА» АҚ, «Қазақстан қағазы» АҚ және 
«Имсталькон» АҚ, номиналды құны бойынша 
берешек сомасымен бірге 15,52 млрд теңге;

2) Шағым-талап қою жұмысы / атқарушылық 
іс жүргізілген 13 эмитент – «Альтернативтік 
қаржы» АҚ, «РЭМИКС-Р» АҚ, «Қазмұнайхим» 
АҚ, «Астана-Недвижимость» АҚ, «Құрылыс 
материалдары және құрылымдар комби-
наты-2» ЖШС, «Өрнек XXI» АҚ, «Mineral Re-

sourses of Central Asia» АҚ, «ТЕМА Ко» АҚ,
«HOMEBROKER» АҚ, «Төрт-Құдық» тау-кен 
өндіру комбинаты» АҚ, «АПК-Инвест» корпо-
рациясы» ЖШС, «Атамекен-Агро» АҚ, «ҚАЗ-
ЭКСПОРТАСТЫҚ» холдингі» АҚ, номиналды 
құны бойынша берешек сомасымен бірге 
44,09 млрд теңге;

3) Банкроттық / мәжбүрлі тарату рәсімі жүзе-
ге асырылған 4 эмитент – «Валют-Транзит-
Банк» АҚ, «GLOTUR» АҚ, «Qazaq Banki» АҚ, 
«Эксимбанк Казахстан» АҚ, номиналды құны 
бойынша берешек сомасымен бірге 17,5 
млрд теңге.

Жүргізіліп жатқан жұмыстың аясында 230 сот 
отырысына, кредиторлар мен проблемалы 
эмитенттердің кредиторлар комитеттерінің 
60 жиналыс отырысына, сондай-ақ эмитент 
облигацияларын ұстаушыларының жалпы 
жиналысының бір отырысына қатысты. 

2020 жыл үшін проблемалық активтер 
бойынша Комитеттің 50 отырысы болды. 
12 эмитентке («Homebroker» АҚ, «Астана-
Финанс» АҚ, «Төрт-Құдық» тау-кен өндіру 
комбинаты» АҚ, «Валют-Транзит Банк» АҚ, 
«Qazaq Banki» ЖШС, «Эксимбанк Казахстан» 
АҚ, «Имсталькон» АҚ, «Қазақстан қағазы» 
АҚ, «РОСА» АҚ, «ЭКОТОН+» АҚ, «GLOTUR» 
АҚ, «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» холдингі» АҚ) 
қатысты шешім қабылдауға қажетті 68 мәселе 
қаралған болатын. 

Зейнетақы активтері бойынша Қор алдында 
өтелген берешектің жалпы сомасы 24,21 
млрд теңгені құрады.

Қор қызметті тексеру мәселелері және 
кейіннен өзге де проблемалық эмитенттерге 
қатысты қылмыстық істерді қозғау бойынша 
құқыққорғау органдарымен ары қарайғы 
өзара әрекет етуді жүзеге асыруда.

2014 жылдан бастап 2020 жылға дейінгі кезең үшін Қор алдындағы
өтелген берешектің жалпы сомасы, млрд теңге 
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5) 2020 жылғы зейнетақы заңнамасындағы
өзгерістер

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ 
БОЙЫНША ҚР ПРЕЗИДЕНТІНІҢ 
ЖОЛДАУЫ

2019 жылы Мемлекет басшысының Қазақстан 
халқына жолдауы аясында Үкіметтің ҚРҰБ-
пен бірлесе отырып зейнетақы жүйесінің 
тиімділігін арттыру бойынша жұмыс жүргізу 
қажеттілігі аталып өтті.

2020 жылы осы тапсырманы орындау 
мақсатында «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне экономика-
лық өсуді қалпына келтіру мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгі-
зу туралы» ҚР Заңының жобасы шеңберін-
де Үкімет зейнетақы жинақтарының бір 
бөлігін тұрғын үй жағдайларын жақсартуға, 
емделуге ақы төлеуге немесе жеке басқару-
шы компанияларға басқаруға беруге пай-
далану бойынша тәсілдерді әзірледі.

Тұрғын үй жағдайларын жақсарту, емделуге 
ақы төлеу немесе жеке басқарушы ком-
панияларға басқаруға беру мақсатында 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан 
(бұдан әрі – БЖЗҚ) біржолғы зейнетақы 
төлемдерін алу құқығы 2021 жылдан бастап 
БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар жеке 
тұлғаларға мынадай шарттардың бірі болған 
кезде берілетін болады:

- егер салымшының жеке зейнетақы 
шотындағы міндетті зейнетақы жарналары 
есебінен зейнетақы жинақтарының сомасы 
зейнетақы жинақтарының ең төмен жет-
кіліктілік шегінен асып кеткен жағдайда;
-  егер зейнетақы мөлшері, ал Заңның 
11-бабының 7-тармағында көрсетілген 
адамдар үшін зейнетақы және ай 
сайынғы қамтылым сомасы Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындаған 
тәртіппен анықталатын 40 пайыздан 

төмен емес деңгейде алушының орташа 
айлық табысын алмастыру коэффициентін 
қамтамасыз еткен жағдайда;
-  егер салымшымен сақтандыру ұйымымен 
зейнетақы аннуитеті шарты жасалған 
жағдайда.

Осылайша, заңнамалық түзетулер ҚР 
Үкіметінің БЖЗҚ-дан төленетін біржолғы 
зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру тәрті-
бін бекітуін қарастырады (оның ішінде 
салымшылардың (алушылардың) жасына, 
зейнетақы жинақтарының болашақ кезең-
деріне байланысты ең төмен жеткіліктілік 
шегін есептеу әдістемесі).

«Ең төмен жеткіліктілік шегі» деп респуб-
ликалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы 
жылына белгіленген ең төмен зейнетақы 
мөлшерінен төмен емес ай сайынғы 
зейнетақымен қамсыздандыру үшін қажетті, 
міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 
есебінен қалыптастырылған зейнетақы 
жинақтарының ең төмен мөлшері қаралады.

Зейнетақы жинақтарының «ең төмен 
жеткіліктілік шегін» айқындау әдістемесі 
елдегі әлеуметтік-экономикалық және 
демографиялық жағдайлардың өзгеруін 
ескере отырып, қайта қаралатын болады.

Әзірленген тәсілдердің және заңнамалық 
түзетулерді қабылдау артықшылықтары 
тұрғын үй мәселелерін шешу, азаматтардың 
денсаулығын жақсарту, медициналық қыз-
меттердің жекелеген түрлеріне қолжетімділік-
ті қамтамасыз ету, формальды жұмыспен 
қамтуды ынталандыру, кірістерді «көлеңке-
ден» шығару, жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінің сенімділігі мен тартымдылығын 
арттыру болып табылады.

2020 жылы Қор «Қазақстан Республикасы-
ның кейбір заңнамалық актілеріне экономи-
калық өсуді қалпына келтіру мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгі-
зу туралы» ҚР Заңының жобасы шеңберін-
де заңнамалық түзетулерді іске асыру 
бойынша нормативтік құқықтық актілерге 
қатысты ұсыныстарды ҚР ЕХӘҚМ-ға, ҚР ҰЭМ-
ға, ҚРҰБ-ға, ҚНРжДА-ға, ҚҚҚ-ға жіберді. 

Әзірленіп жатқан өзгерістерді іске асыру 
мақсатында Қор БЖЗҚ ақпараттық жүйелері-
нің функционалын пысықтауды, тестілік 
түзімде «Отбасы банк» АҚ-мен (уәкілетті 
оператор ретінде) интеграциялауды жүр-
гізді, БЖЗҚ сайтындағы және мобильді 
қосымшадағы жеке кабинетте  пысықтау 
жұмысы жүргізілді, сондай-ақ cabinet.enpf.
kz/porog қосымша ресурсы іске асырылды, 
ол салымшыларға (алушыларға) нысаналы 
пайдалануға (тұрғын үй, емделу) қолжетімді 
зейнетақы жинақтарының сомасы туралы 
ақпарат алуға мүмкіндік береді. 

2021 жылғы 2 қаңтарда «Қазақстан Рес-
публикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
экономикалық өсуді қалпына келтіру мәселе-
лері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» ҚР Заңына ҚР Президенті қол 
қойды. 

2021 жылдан бастап Қор салымшылар-
дың (алушылардың) зейнетақы жинақтары-
ның бір бөлігін баламалы мақсаттарға (тұр-
ғын үйге, емделуге) нысаналы пайдалану 
тетіктерін іске асыру және зейнетақы 
активтерін салымшының (алушының) таң-
дауы бойынша инвестициялық портфельді 
басқарушының сенімгерлік басқаруына 
беру жөніндегі тиісті функцияларды жүзеге 
асыратын болады.

ЕРІКТІ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҒЫН 
ДАМЫТУ

Ерікті зейнетақы жинақтарын дамыту мақ-
сатында Қор жеке және заңды тұлғалардың 
ЕЗЖ аударуы үшін ынталандыру жұмыстары-
на бағытталған салық және зейнетақы 
заңнамаларына өзгерістер енгізу бойынша 
ұсыныстар дайындауға қатысты. Осылайша, 
2020 жыл ішінде Қор ЕЗЖ дамыту бойынша 
ынталандыру шаралары бар ұсыныстарды 
ҚР ЕХӘҚМ-ға, ҚРҰБ-ға, ҚНРжДА-ға және ҚҚҚ-
ға жіберді.

2021 жылғы 2 қаңтардағы «Қазақстан Рес-
публикасының кейбір заңнамалық актілері-
не экономикалық өсуді қалпына келтіру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңымен, 
сондай-ақ салық заңнамасына  енгізілген 
өзгерістер мен толықтырулармен ерікті 
зейнетақы жарналарына қатысты бірқатар 
өзгерістер бекітілді, атап айтқанда:
1. 2021 жылдың қаңтарынан бастап жұмыс 
беруші қызметкердің пайдасына аударған
ЕЗЖ жеке тұлғаның табысы ретінде қа-
ралмайды, ал жұмыс беруші үшін мұндай 
шығыстар корпоративтік табыс салығын 
есептеу кезінде шегерімге жатқызылатын 
болады;
2. егер ЕЗЖ жеке зейнетақы шотында кемін-
де 5 жыл болған жағдайда, 2021 жылдың 
мамырынан бастап ЕЗЖ салымшылары 
(алушылары) есептелген инвестициялық 
кірісті ескере отырып, оларды алу құқығына 
ие болады;  
3. 2021 жылдың мамырынан бастап ЕЗЖ 
есепке алу үшін ЖЗШ ашудың өтінішсіз тәр-
тібі қолжетімді болады, оған бар болса, жеке 
тұлғалардың депозиттері бойынша кепілдік 
берілген өтеудің талап етілмеген сомалары 
да есепке алынатын болады.
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ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ОДАҚҚА (ЕЭО) МҮШЕ 
МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ЕҢБЕКШІЛЕРІН 
ЗЕЙНЕТАҚЫМЕН 
ҚАМСЫЗДАНДЫРУ

2019 жылғы 20 желтоқсанда ЕАЭО мем-
лекеттерінің басшылары Еуразиялық эко-
номикалық одаққа мүше мемлекеттердің 
еңбекшілерін  зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы келісімге (бұдан әрі - Келісім) қол 
қойды. 

2020 жыл ішінде ЕЭК ЕАЭО елдерінің 
уәкілетті және құзыретті органдарымен 
бірлесіп, Еуразиялық экономикалық одаққа 
мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары, 
құзыретті органдары мен Еуразиялық 
экономикалық комиссия арасындағы Келісім 
нормаларын қолдану жөніндегі өзара іс-
қимыл тәртібінің жобасы (бұдан әрі – Тәртіп) 
аясында, оның ішінде Келісім ережелері 
мен Тәртіптің іске асырылуы үшін қажетті 
формулярларды әзірлеу аясында жұмысты 
жалғастырды.

Тәртіп ЕЭК Кеңесінің 2020 жылғы 23 
желтоқсандағы №122 шешімімен бекітілді 
және Келісіммен бір мезгілде күшіне енеді.

2020 жылғы 7 желтоқсанда «Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттер-
дің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыз-
дандыру туралы Келісімді ратификациялау 
туралы» ҚР Заңына ҚР Президенті қол 
қойды, ал Келісім депозитарий (ЕЭК) мүше 
мемлекеттердің Келісімнің күшіне енуі 
үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді 
орындағаны туралы соңғы жазбаша 
хабарламаны алған күнінен бастап күшіне 
енеді. 

Келісімнің негізгі мақсаты ЕАЭО-ға мүше 
мемлекеттің еңбекшілерінің  зейнетақы құ-
қықтарын жұмыспен қамтыған мемлекеттің 
азаматтарына берілген тәртіп пен талап 
бойынша құру болып табылады. Бұл ЕАЭО-
ға мүше әрбір мемлекет басқа ЕАЭО-ға мү-
ше мемлекеттің азаматтарына өз азамат-
тарына берілетін құқықтар көлеміне тең 
талаптар бойынша зейнетақымен қамсыз-
дандыруға құқықтар көлеміне кепілдік беруі 
тиіс дегенді білдіреді.

Келісім күшіне енген күннен бастап (2021 
жылғы 1 қаңтардан бастап) Қазақстандағы 
жұмыс беруші еңбек немесе азаматтық-
құқықтық шарт жасасу кезеңінде қазақстан-
дық кәсіпорында еңбек қызметін уақытша 
жүзеге асыратын ЕАЭО елдері азаматының 
(Армения, Белоруссия, Қырғызстан, Ресей) 
табысынан міндетті зейнетақы жарналарын 
және міндетті кәсіптік зейнетақы жарнала-
рын (кәсіптері өндірістердің, жұмыстардың, 
жұмыскерлер кәсіптерінің тізбесінде көздел-
ген еңбек жағдайлары зиянды жұмыстар-
мен айналысатын қызметкерлердің пайда-
сына)ай сайын міндетті түрде есептеуі, 
ұстап қалуы тиіс және оларды Қазақстанның 
зейнетақы заңнамасында белгіленген 
тәртіппен және шарттарда БЖЗҚ-ға аударуы 
тиіс. 

Бұл болашақта еңбекшіге қазақстандық заң-
намада көзделген зейнет жасына толған 
кезде немесе мүгедектігі мерзімсіз болып 
белгіленген болса, 1 және 2-топтардағы 
мүгедектік белгіленген кезде өзі қалып-
тастырған зейнетақы жинақтары есебінен 
БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алу құқығын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Келісімнің ережелеріне сай, егер бір мүше 
мемлекеттің аумағында жинақталған еңбек-

шінің жұмыс өтілі зейнетақыға (жинақтаушы 
зейнетақыны қоспағанда) құқықтың туын-
дауы үшін жеткіліксіз болса, онда ЕАЭО-ның 
басқа елдерінде, оның ішінде Келісім күшіне 
енгенге дейін жинақталған жұмыс өтілі 
ескерілетін болады, оған мұндай жұмыс өтілі 
уақыт бойынша сәйкес келетін жағдайлар 
қосылмайды.  Бұл үшін ЕАЭО елдерінің құзы-
ретті органдары ЕАЭО елдерінің уәкілетті 
және құзыретті органдары ЕЭК-пен бірлесіп 
әзірлеген тиісті ақпараттық формулярлар 
арқылы еңбекшінің еңбек өтілінің болуы 
туралы ақпарат алмасатын болады.

Бұдан басқа, Келісімнің ережелеріне сай 
мүгедектігі бойынша зейнетақы төлемдерін 
тағайындау мақсатында еңбекшілерді мүге-
дектікті белгілеу үшін медициналық тексеру 
тұрып жатқан елдің заңнамасы бойынша, ал 
мүгедектік тобы мен мерзімін белгілеу үшін 
сырттай куәландыру мүгедектігі бойынша 
зейнетақы тағайындайтын, жұмысқа орна-
ластыратын елдің заңнамасы бойынша  
жүргізілетін болады.

ЕАЭО-ға мүше әрбір мемлекет еңбекшіге 
жұмыс кезеңіне және жұмысқа орналасқан 
елдегі зейнетақы жарналарының 
аударымдарына барабар зейнетақының 
бір бөлігін төлейтінін ескере отырып, 
ЕАЭО елдерінің еңбекшілері - азаматтары 
ЕАЭО-ға мүше мемлекеттерде, оның ішінде 
Қазақстанда жұмыс берушілермен еңбек 
қатынастарын ресми ресімдеуі, яғни міндетті 
түрде еңбек немесе азаматтық-құқықтық 
шарттарды уақытында жасасуы қажет.

БЖЗҚ Келісімді іске асыру бойынша Құзырет-
ті органның функцияларын жүзеге асыра-
тынын, тиісінше Келісім нормалары мен 
Тәртіпті іске асыру кезінде барлық ақпарат-
тық және ақша ағындарының операторы 
болатынын атап өткен жөн.

2021 жылы БЖЗҚ Келісім мен Тәртіп ере-
желерін іске асыру бойынша жұмыстарды 
жалғастырады.
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II «БЖЗҚ» АҚ ҚЫЗМЕТІ
1) Миссия, таным, құндылықтар, стратегиялық
мақсаттар мен міндеттер

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 жинақ-
таушы зейнетақы жүйесінің барлық қаржы-
лық 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 зейнета-
қы жинақтарын алушылар алдында Қор
қызметін үнемі жетілдіріп отыруға, ресурс-
тарды үнемді әрі ұтымды пайдалануға 
жауапты. 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР МЕН 
МІНДЕТТЕР  

1. Үздік тәжірибе стандарттарына сәйкес 
сапалы қызмет көрсету.
1.1. Зейнетақы қызметтеріне бірдей қолже-
тімділікті қамтамасыз ету.
1.2. Зейнетақы қызметтерінің белгіленген 
стандарттарын сақтау.
1.3. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау-
дың біріктірілген жүйесін ары қарай дамыту
үшін сапа менеджменті жүйесінің стандарт-
тарына Қордың бизнес үдерістерін сәй-
кестедіру.
2. Қазақстан Республикасы халқының зей-
нетақы жинақтарын жоспарлау мәдениетін 
дамыту.
2.1. Зейнетақымен қамсыздандыру сала-
сындағы халықтың қаржылық-құқықтық сауа-
тының деңгейін көтеру.
2.2.  БЖЗҚ-ның позитив бейнесін қалыптасты-
ру арқылы жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 
деген халық сенімін нығайту 
2.3. Дербес зейнетақы жоспарлары мәде-
ниетін қалыптастыру.
2.4. Ерікті зейнетақы жоспарларын дамыту.
3. Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы 
жүйесін ары қарай дамыту бағыттары бойынша 
ҚР заңнамасын іске асыру.
3.1. БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін жүзеге 
асырудың параметрлері мен тетіктерін 
жетілдіру.
3.2. Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің шарт-
ты-жинақтаушы құрамдауышын – жұмыс беру-
шінің міндетті зейнетақы жарналарын ендіру.
3.3. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің еңбек-
шілерін зейнетақымен қамсыздандыру тура-
лы шарт аясында Құзыретті орган ретіндегі 
БЖЗҚ қызметтерін жүзеге асыру.

2) Корпоративтік басқару 

БЖЗҚ-ның құрылтайшысы және акционері 
ҚР Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру комитеті» Мемлекеттік 
мекемесі тұлғасында 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 Қор Басқармасы 
болып табылады.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

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

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

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

Таджияков Бисенгали Шамгалиевич 
БЖЗҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз 
директор (2020 жылғы 30 маусымға дейін).

Дамитов Кадыржан Кабдошевич
БЖЗҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз 
директор (2020 жылғы 30 маусымға дейін).
 
Елемесов Аскар Раушанулы
БЖЗҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз 
директор, «Астана» Халықаралық қаржы орта-

лығында Аналитикалық кредиттік рейтинг 
агенттігі АКРА филиалының басшысы (АХҚО).

Прасад Бхамре
БЖЗҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (2020 
жылғы 20 шілдеден бастап) - «Астана» 
Халықаралық қаржы орталығында (АХҚО) 
Тәуелсіз директор, «Kazakhstan Investment 
Development Fund (KIDF) Management Com-
pany» LTD жекеменшік компанияда тәуелсіз 
директор.

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

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 талдауы, ҚР 
зейнетақы жүйесі саласында 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 
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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 (2020 жылғы 15 қазанға дейін).

Жалпы басшылық жасады, 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 құру (жоспарлау) және оның 
орындалуын бақылау, Қордың әкімшілік-
шаруашылық қызметі, кірістер мен шығыстар 
сметасын (бюджет) жоспарлау, орындау және 
бақылау бөлігінде Қор қызметін қаржылық-
экономикалық талдау, құзыретіне кіретін 
мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен, 
ұйымдармен және жеке тұлғалармен өзара 
әрекет ету мәселелері бойынша жұмысты 
үйлестірді және бақылады.

Дыбыспаев Канат Болатжанович 
БЖЗҚ Басқарушы директоры, Басқарма 
мүшесі

Жалпы басшылық жасайды, Қордың ақпарат-

тық технологияларының жұмыс жасауы мен 
дамыту, зейнетақы қызметтерін көрсету-
дің 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 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 мәселе-
лері бойынша жұмысты үйлестіреді.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МЕН 
БЖЗҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕРДІҢ 
ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Есепті кезең ішінде БЖЗҚ Директорлар кеңесі 
12 отырыс/сырттай дауыс беру өткізді (оның 
ішінде 1 жүзбе-жүз отырыс және 11сырттай 
дауыс беру). 2020 жылы Директорлар 
кеңесінің құзыретіне жататын 83 мәселе 
қаралды.

Есепті кезең үшін жүзбе-жүз отырыстар 
өткізілді және Директорлар кеңесінің келесі 
комитеттерінің сырттай дауыс беруі арқылы 
шешімдер қабылданды:
• Аудиторлық комитет 10 сырттай дауыс 

беру өткізді;
• Стратегиялық жоспарлау комитеті 8 

отырыс/ сырттай дауыс беру өткізді;
• Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақы 

және әлеуметтік мәселелер жөніндегі 
комитеті 3 отырыс/ сырттай дауыс беру 
өткізді.

БЖЗҚ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ 
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

БЖЗҚ Басқармасы 2020 жылы стратегиялық 
маңызды, сондай-ақ үздіксіз қызметті, бизнес 
үдерістерді оңтайландыру мен тиімділігін 
қамтамасыз ететін тактикалық шешімдерді 
қабылдады. 2020 жылы Қор Басқармасының 

111 отырысы/сырттай дауыс беруі жүргізілді, 
оның ішінде жүзбе жүз отырыс – 56, сырттай 
дауыс беру жүргізу жолымен отырыс – 55.  
2020 жылы Басқарма барлығы 484 мәселені 
қарастырды, кепілгерлік тармақтар ескеріл-
ген 840 шешім қабылдады, оның ішінде
216 шешім/тапсырма бақылауға алынды. 

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС

Есепті кезеңде халықпен қарым-қатынасты 
күшейту және Қор жұмысының ашықтығын 
қамтамасыз ету мақсатында қоғамдық 
ұйымдардың, БАҚ, сарапшылардың өкілде-
рінен 2017 жылы құрылған Қоғамдық кеңес-
тің жұмысы жалғастырылды. 2020 жылы 
Қоғамдық кеңестің 2 отырысы өтті. Отырыс 
аясында Қоғамдық кеңестің мүшелеріне
2020 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойын-
ша Қор қызметі туралы есеп, БЖЗҚ зейнет-
ақы актив-тері портфелін инвестициялық 
басқару тура-лы ақпарат ұсынылды, БЖЗҚ-
ның 2019 жылғы ақпараттық қызмет жөнін-
дегі жұмысы және  әлеуметтік зерттеу 
нәтижелері жарияланды, Қоғамдық Кеңес 
туралы ережеге өзгерістер мен толықтыру-
лар, демогра-фиялық трендтер бойынша 
БЖЗҚ-ның актуарлық есептері және олардың 
Қазақстанның зейнетақы жүйесінің дамуына 
әсерін бағалау қарастырылды, заңнамалық 
өзгерістерді енгізу жөніндегі істер және 
БЖЗҚ-ның зейнетақы жинақтарын мерзімі-
нен бұрын пайдалану тетігін іске асырудағы 
рөлі қаралды. Сондай-ақ, 2020 жылы Қоғам-
дық кеңестің құрамы қайта қаралып, Қоғам-
дық кеңестің төрағасы мен төрағасының 
орынбасарын сайлау өткізілді.
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3) «БЖЗҚ» АҚ ұйымдық құрылымы

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
Қордың ұйымдық құрылымы келесідей:

БЖЗҚ жалғыз акционері

БЖЗҚ Директорлар кеңесі

БЖЗҚ Басқармасы

1. Басшылық және хатшылық
2. Кеңесшілер
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. Шымкент қ. филиалы
4. Ақмола облыстық филиалы
5. Ақтөбе облыстық филиалы
6. Алматы облыстық филиалы
7. Атырау облыстық филиалы
8. Шығыс Қазақстан облыстық филиалы
9. Жамбыл облыстық филиалы
10. Батыс Қазақстан облыстық филиалы
11. Қарағанды облыстық филиалы 
12. Қостанай облыстық филиалы 
13. Қызылорда облыстық филиалы
14. Маңғыстау облыстық филиалы
15. Павлодар облыстық филиалы 
16. Жезқазған қ. өңірлік филиалы
17. Семей қ. өңірлік филиалы
18. Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы
19. Түркістан облыстық филиалы 

2020 жылдың басында БАҚ-та жаңа 
коронавирустық инфекцияның таралуы 
және жекелеген елдерде енгізілетін локдаун 
туралы ақпарат пайда болған кезде, «БЖЗҚ» 
АҚ басшылығы алдын алу шараларын 
қабылдады және Қазақстан аумағында 
COVID-19 таралуы жағдайында дайындық 
жұмыстарын бастады. Қор қызметкерлеріне 
тиісті түрде ақпарат берілді. 2020 жылғы 
қаңтар-ақпан айларында шетелге шыға 
отырып, еңбек демалысында жүрген 
қызметкерлерге қатысты шарада олардың 
жұмысын қашықтан ұйымдастыру жолымен 
демалыстан шыққаннан кейін карантинде 
болу көзделген. Осылайша, ақпараттық 
қауіпсіздікті қорғаудың барлық талаптарын 
қамтамасыз ете отырып, қашықтан жұмыс 
істеу форматын ұйымдастыру рәсімдері 
пысықталды, бұл талаптар кейіннен 
(Қазақстанда карантин мен төтенше жағдай 
ресми жарияланғаннан кейін) қашықтан 
жұмыс істеу форматын ұйымдастыру үшін 
барлық қызметкерлерге қолданылды.

Квазимемлекеттік сектордағы қызметкер-
лерді қашықтан жұмыс істеу форматына 
ауыстыру туралы талапқа байланысты және 
Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 
138-бабына сәйкес, 2020 жылы «БЖЗҚ» 
АҚ қызметкерлерінің санының 50%-ынан 
(880 қызметкер) бастап 80%-ына (1408 
қызметкер) дейін қашықтан жұмыс істеу 
түзіміне ауыстыру жүзеге асырылды.

2020 жылы Қордың ұйымдық құрылымына 
өзгерістер енгізілді, атап айтқанда, Түркістан 
қаласында орналасқан жаңа Түркістан 
облыстық филиалы құрылды, Түркістан 
облыстық филиалы Қордың Шымкент 
қаласындағы филиалы болып қайта аталды, 
осы елді мекендерде қашықтағы жұмыс 
орындары ашылып, 26 қызмет көрсету 
орталығы жабылды, 31 қашықтағы жұмыс 
орны жұмысын тоқтатты.

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
қызметкерлердің бекітілген штат саны 1 
566 бірлікті құрады, оның ішінде орталық 
аппаратта – 433 қызметкер, филиалдарда – 1 
133 қызметкер. Нақты саны 1 481 қызметкер 
(штат санының 95%), оның ішінде орталық 
аппаратта – 410 адам (штат санының 95%), 
филиалдарда – 1 071 адам (штат санының 
95%).

2020 жылы қызметкерлердің  тұрақтамау 
деңгейі 8,35%-ды құрады, бұл 2019 жылдың 
көрсеткішінен 3,98 п. к. төмен (12,33%).

Қызметкерлердің білім деңгейін және 
біліктілігін арттыру шеңберінде 2020 жылы 
6 жүзбе-жүз тренинг, бейне-конференц-
байланыс арқылы филиал қызметкерлері 
үшін 92 тренинг, қашықтан оқыту жүйесі 
арқылы 31 электрондық курс, 14 вебинар 
ұйымдастырылды және өткізілді. 2020 
жылдың қорытындысы бойынша Қор 
қызметкерлері арасында оқытылған 
қызметкерлердің үлесі 100%-ды құрады. 

12 қайта ұйымдастыруға байланысты жұмыстан шығарылған, сондай-ақ келесі: зейнеткерлікке шығу, 
еңбек шарты мерзімінің аяқталуы, негізгі қызметкердің жұмысқа шығуы, әскери қызметке шақырылу, 
мемлекеттік қызметке ауысу, оның ішінде сынақ мерзімі кезеңінде жұмыстан босатылған сайланбалы 
лауазымдар, қайтыс болу сияқты себептер бойынша еңбек шарттары бұзылған қызметкерлерді есепке 
алмай есептеледі
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4) «БЖЗҚ» АҚ қызметтері 

БЖЗҚ-ның 2017-2021 жылдарға арналған 
Корпоративтік даму стратегиясында 
айқындалған зейнетақы қызметтерін 
дамыту мен сапасын арттырудың негізгі 
бағыттарының бірі тікелей, электрондық 
және қашықтан қызмет көрсету форматтарын 
дамыту арқылы қатысушылардың зейнет-

Жүзбе-жүз: Қашықтан:

Автоматты:

(БЖЗҚ салымшысы мен операциялық 
қызметкерінің қатысуынсыз)

• Жарнаның түсу фактісі бойынша - МЗЖ 
және ЕЗЖ бойынша ЖЗШ ашу

• Мемлекеттік корпорация арқылы 
бірыңғай өтініш – жасына байланысты 
төлем

• Үзінді көшірмені e-mail-ға автоматты 
түрде жіберу (хабарлау тәсілі - 
электрондық пошта)

Электронды:

(БЖЗҚ операциялық қызметкерінің 
қатысуынсыз)

• БЖЗҚ сайты және мобильді қосымшасы
• Электрондық үкіметтің порталы және 

мобильді қосымшасы
• Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалдары 

және ақпараттық дүңгіршектер 

(қызмет көрсету орнында БЖЗҚ операция 
қызметкері мен салымшының жүзбе-жүз 
қатысуымен)

• 183 қызмет көрсету кеңселері
• 10 мобильді кеңселері, мобильді агенттер
• «Қазпошта» АҚ 330 бөлімшесі

(онлайн және офлайн түзімде байланыс 
арналары арқылы БЖЗҚ операция 
қызметкері мен салымшының қашықтан 
қатысуымен)

• Байланыс орталығы
• «Chat2Desk» (WhatsApp, Telegram)
• БЖЗҚ сайты және ұялы қосымшасы 

(кері байланыс, онлайн-кеңес беруші, 
Басқарма Төрағасының блогы)

• Әлеуметтік желілер
• Шағымдар мен ұсыныстар кітабы
• Пошта

ақы қызметтеріне тең қолжетімділікті 
қамтамасыз ету, сондай-ақ қызметтерді ұсы-
ну арналарын әртараптандыру болды.

Қордың қызмет көрсету арналарының 
желісі келесі қызмет көрсету форматтарында 
ұсынылған:

Салымшыларға (алушыларға) көрсетілген қызметтер
саны, мың қызмет

2020 жылы зейнетақы қызметтерінің жалпы 
көлемі 2019 жылдың көрсеткіштерімен 
салыстырғанда 15% - ға артты. Жеке (жүзбе-
жүз) қызмет көрсету бойынша операциялар 
саны 2020 жылы 1,5 млн. бірлікті құрай 
отырып, 1,5 еседен астамға қысқарғанына 
қарамастан, электрондық қызметтер саны 
32%-ға артты және 18 млн. бірлікті құрады. 
2020 жылы барлық кері байланыс арнала-
ры арқылы (қашықтан) салымшылардың 
(алушылардың) 1,4 млн өтініші қабылданып, 
өңделді, бұл 2019 жылдың көрсеткішінен 2 
есе асып түсті.

БЖЗҚ бүкіл Қазақстан бойынша қызмет 
тұтынушылары көп әлеуметтік ұйым бола 
отырып, салымшылар мен алушылардың 
шарт жасасудан бастап төлем алуға дейінгі 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысқан 

бүкіл кезеңі ішіндегі сұраныстарын ескереді. 
Қызмет көрсету саласын цифрландыру 
жұмыстың негізгі бағыттарының бірі болып 
табылады және оны БЖЗҚ жүйелі түрде 
жүргізеді. 2020 жылы салымшылардың 
(алушылардың) көпшілігінің электрондық 
форматта қызметтерді пайдалануына 
карантин және төтенше жағдай режимі 
қосымша серпін берді. Электрондық 
және автоматты форматта көрсетілетін 
қызметтердің үлесі 2019 жылғы 83% - дан 
2020 жылы 89% - ға дейін өсті.

Электрондық қызметтерді көрсету арналары 
арасында 2020 жылы салымшылар (алушы-
лар) арасында ең танымал болып БЖЗҚ
ұялы қосымшасы (қызметтердің жалпы саны-
ның 77,8% немесе 13,9 млн) пайдаланылды.
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2020 жылы электронды қызметтерді беру арналары,
млн қызметтер

99,5% из общего количества электронных 
услуг приходится на получение выписки о 
состоянии ИПС. 

Өзіне-өзі қызмет көрсету жүйесін басым бағыт 
ретінде дамыту бойынша міндетті жүзеге 
асыру аясында, 2020 жылы:
1) мобильдік қосымшаның функционалы 
пысықталды, оның нәтижелері бойынша 
мобильдік қосымшада мынадай қызметтер 
салымшыларға (алушыларға) қолжетімді 
болды:
• ЕЗЖ есебінен зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы шартты жасау (өз пайдасына);
• Хабарландыру тәсілін өзгерту;
• Мүгедектікті белгілеумен байланысты зей-
нетақы төлемдерін тағайындау туралы өтініш 
беру;
• Елу жасқа толуына байланысты зейнетақы 
төлемдерін тағайындау туралы өтінішті беру 
(ЕЗЖ бойынша ЖЗШ-дан).
2) ДҚБЖ қалыптастыру және жүргізу бойын-
ша ұйымнан БЖЗҚ алған мәліметтер 

(электрондық хабарламалар) негізінде зей-
нетақы жинақтарын сақтандыру ұйымдары-
на аудару қызметтерін енгізу бойынша жұ-
мыс жалғастырылды. Осылайша, 2020 жылы 
БЖЗҚ ҚҚҚ-ға “Қазақстан Республикасының 
кей-бір заңнамалық актілеріне сақтандыру 
нарығын және бағалы қағаздар нарығын 
реттеу мен дамыту мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” 
заң жобасына ДҚБЖ-мен деректер алмасу 
арқылы сақтандыру ұйымдарымен зейнет-
ақы аннуитеті шартын жасасқан салымшы-
лардың (алушылардың) зейнетақы жинақ-
тарын аудару тетігін оңтайландыру бөлігінде 
ұсыныстар, жоғарыда көрсетілген заң жоба-
сына енгізілген/келісілген ұсыныстар еске-
рілген бұрын сақтандыру ұйымдарымен және 
“Мемлекеттік кредиттік бюро” АҚ-мен бірле-
сіп әзірленген зейнетақы аннуитеті шарты 
бойныша сақтандыру ұйымдарына зейнет-
ақы жинақтарын аудару және сақтандыру 
ұйымдарымен зейнетақы аннуитеті шартын 
жасау қағидасының жобасы жіберілді/келісілді.

Электрондық арналар арқылы салымшылар 
мен алушыларға көрсетілетін БЖЗҚ 
қызметтерінің түрлері төмендегі кестеде 
көрсетілген.

БЖЗҚ ақпараттық жүйесінің мемлекеттік 
органдардың деректер базасымен интегра-

Қызметтер/Операциялар/
Сервистер

ЕЗЖ бойынша ЖЗШ ашу
Жасы бойныша төлемдер
Төлемдер (мүгедектігі 
бойынша)
ЖЗШ қосымша 
деректемелерін өзгерту 
(жеке куәлік деректері, 
тұрғылықты мекенжайы, 
телефон, e-mail)
Хабарландыру тәсілін 
өзгерту
ЖЗШ-дан үзінді көшірме 
алу
Шарттардың телнұсқасын/
шоттың бары туралы 
анықтама беру
ИПБ/ҚРҰБ-қа аудару

БЖЗҚ 
сайты

√
 
√

√

√
√

√
√

БЖЗҚ ұялы 
қосымшасы

√
 
 

√

√
√

√
√

Инфо. 
киоскі

 
 
 
 

 
√

Терминал-
дар

√
 
√

√

√
√

√

Сайт және 
Egov ұялы 
қосымшасы

 
√ 2021 
жылдан 
бастап
√ 2021 
жылдан 
бастап
 
 

√

циялануының арқасында қордың негізгі 
қызметтерін автоматты форматқа көшіру 
жалғасуда. “Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне экономика-
лық өсуді қалпына келтіру мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы” ҚР Заңының жобасында 2021 жылғы 
мамырдан бастап алғашқы жарнаның түсу 
фактісі бойынша өтінішсіз тәртіппен жүзеге 
асырылатын ЕЗЖ бойынша ЖЗШ ашу тәртібі 
көзделген. 

2018 жылдан бастап БЖЗҚ-ға жасына 
байланысты зейнетақы төлемдері зейнет-
кердің “Азаматтарға арналған үкімет” 
мемлекеттік корпорациясы” АҚ-ға берген 
бірыңғай өтініші бойынша жүзеге асы-
рылады; бұдан басқа, 2019 жылдан бастап 
МЗЖ бойынша ЖЗШ ашу қызметі алғашқы 

жарнаның түсу фактісі бойынша өтінішсіз 
тәртіппен жүзеге асырылады. 2020 жылы 
автоматты форматта жүзеге асырылатын 
қызметтердің үлесі көрсетілген қызметтердің 
жалпы көлемінің 25% - ын құрады.

Салымшыларға/алушыларға автоматты түр-
де/проактивті түрде ұсынылатын БЖЗҚ 
қызметтерінің түрлері төмендегі кестеде 
көрсетілген.

Электронные услуги
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Қызметтер/Операциялар/Сервистер

МЗЖ бойынша ЖЗШ ашу
ЕЗЖ бойынша ЖЗШ ашу
Жасы бойынша төлемдер
Негізгі деректемелерді өзгерту (ТАӘ,
туған күні, ЖСН)
Хабарландыру тәсілін өзгерту

Баламалы мақсаттарға БЗТ
ИПБ/ҚРҰБ аудару

Кеңес беру

Автоматтандырылған/
пробелсенді қызметтер

√
√ (01.05.2021 бастап)
√
√

√ (ЖЗШ ашу кезінде хабарландыру 
тәсілін автоматты беру бөлігінде)

√
√ ашу кезінде және зейнет жасы толған 
кезде ұйғарым бойынша (ҚРҰБ)

√ салымшының мәртебесіне байланыс-
ты хабарландыру жіберу бөлігінде

2020 жылы БЖЗҚ-ның электрондық 
және қашықтағы сервистерін одан әрі 
дамыту үшін негіз болатын заңнамалық 
құжаттар қабылданды: ҚР Ұлттық Банкі 
Басқармасының қаулысымен 2020-2025 
жылдарға арналған қаржылық технология-
лар мен инновацияларды дамыту жөніндегі 
тұжырымдама бекітілді, ҚР цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрінің бұйрығымен Мемлекеттік қыз-
меттер көрсету кезінде жеке тұлғалардың 
биометриялық деректерін жинау, өңдеу жә-
не сақтау қағидалары бекітілді.

ТЖ және карантин режиміне байланысты 
Қордың филиалдық желісі қызметкерлерінің 
көпшілігі қашықтықтан қызмет көрсетуге 
және құжаттарды байланыссыз қабылдауға 

Количество услуг, оказанных при личном обращении, тыс. услуг 

ауыстырылды. Тиісінше, 2020 жылы тікелей 
және көшпелі қызмет көрсету арқылы 
көрсетілетін қызметтер саны айтарлықтай 
төмендеді. 2020 жылы тікелей қызмет көрсету 
жүйесі арқылы барлығы 1 526,4 мың қызмет 
көрсетілді.

Тікелей қызмет көрсетудің негізгі арнасы 19 
филиалдың құрылымына кіретін кеңселер 
(әрбір облыс орталығында, Республикалық 
маңызы бар қалаларда (Нұр-сұлтан, Алматы, 
Шымкент), сондай-ақ облысқа бағынышты 
ірі қалаларда (Жезқазған және Семей)) болып 
табылады. 19 филиалдың құрылымына бүкіл 
Қазақстан бойынша 183 қызмет көрсету 
офисі кіреді: қалаларда – 30 бөлімше, ірі аудан 
орталықтарында – 61 ҚО, халық тығыздығы 
төмен аудан орталықтарында – 92 қашықтағы 
жұмыс орны. 2020 жылы Қор кеңселерінде 
1,4 млн операция жасалды.

Көшпелі қызмет көрсету қашықтағы (шағын) 
елді мекендерде тұратын салымшыларға 
(алушыларға) қызмет көрсетуге арналған 
мобильдік кеңселерді пайдалана отырып жә-
не ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізу 
кезінде қосымша қызмет ретінде халықтың 
жүріп-тұруы шектеулі топтарына (мүмкіндік-
тері шектеулі адамдар, режимдік және 
күзетілетін объектілердегі адамдар) Қордың 
және са-лымшылардың (алушылардың) 
жұмыс орны бойынша қызметтер көрсетуін 
көздейтін “Мобильдік агент” техникасымен 
жүзеге асырылады.

2020 жылдың II-III тоқсандарында халықтың 
әлеуметтік осал топтарына жататын 
салымшыларға (алушыларға) қызмет көр-
сетуге келіп түскен өтінімдер шеңберінде 
Солтүстік Қазақстан және Атырау облыстық 
филиалдарының (ОФ) мобильдік кеңселерінің 

бірегей шығуларын қоспағанда, барып 
қызмет көрсету жүзеге асырылмады, 2020 
жылдың IV тоқсанында барлық санитария-
лық-эпидемиологиялық шараларды сақтай 
отырып, Қазақстан Республикасының 
көптеген өңірлерінде барып қызмет көрсету-
ді біртіндеп қайта бастау басталды.

Шалғайдағы елді мекендерде ұлттық пошта 
операторының бөлімшелерінде қызмет 
көрсету бойынша “БЖЗҚ” АҚ пен “Қазпошта” 
АҚ-ның бірлескен жобасы танымалдылыққа 
ие болуда. Қол қойылған Меморандум және 
“Қазпошта” АҚ қорының қызметтерін көрсету 
жөніндегі агенттік келісім шеңберінде 
“Қазпошта” АҚ бөлімшелерінде мынадай 
операцияларды жүргізуге болады:

- салымшының (алушының) қосымша 
деректемелерін (жеке куәлігінің 
деректемелері, телефон нөмірі, 
электрондық және пошталық мекенжайы) 
өзгерту (толықтыру) туралы
- хабарлау тәсілін өзгерту (белгілеу) туралы 
келісімге қол қою (оның ішінде “БЖЗҚ” АҚ 
қызметтеріне электрондық форматта қол 
жеткізу үшін).

Жалпы алғанда 2020 жылы пошта 
операторының бөлімшелері арқылы 6,3 мың 
қызмет көрсетілді, бұл 2019 жылы “Қазпошта” 
АҚ арқылы көрсетілген қызметтер санынан 5 
есе көп.

БЖЗҚ-ның салымшыларға/алушыларға өз-
дері келгенде көрсететін қызметтерінің 
түрлері төмендегі кестеде көрсетілген.
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Қызметтер/Операциялар/Сервистер

МЗЖ бойынша ЖЗШ ашу
МКЗЖ бойынша ЖЗШ ашу
ЕЗЖ бойынша ЖЗШ ашу жасы бойынша төлемдер
Төлемдер (мүгедектігі бойынша)
Төлемдер (ТТК шығу)
Төлемдер (мұра бойынша)
Төлемдер (жерлеуге)
ӨСК-ге аудару
ЖЗШ қосымша деректемелерін өзгерту
(жеке куәлік деректері,
тұрғылықты мекенжайы,
телефон, e-mail)
Хабарландыру тәсілін өзгерту
ЖЗШ-дан үзінді көшірме беру
Шарттардың телнұсқасын/шоттың
бары туралы анықтама беру
Әскери қызметшілерге анықтама беру 
МКЗЖ зейнетақы шартына қосылу
өтінішін қабылдау
Кредиторлық берешекті жоюға
өтініштерді қабылдау
Банк деректемелерін өзгертуге
өтініштерді қабылдау
ИПБ/ҚРҰБ-қа аудару
Кеңестер

БЖЗҚ 
кеңселері

√
√
 
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√

√

√

√
√

Барып 
қызмет 
көрсету

√
√
 
√
 
 
 
 

√
√
√

√
√

√
 
 

√

Трансфер-
агенттік 
қызметтер

 
 
 
 
 
 
 

√
√
 
 
 
 
 

 
 
√

Тікелей қызмет көрсету

БЖЗҚ Қордың салымшылары мен алушыла-
ры үшін сапалы кеңес беру қызметтерін ұсынуға 
және ақпараттық арналарды дамытуға ерекше 
көңіл бөледі. Салымшыларға (алушыларға) 
зейнетақымен қамсыздандыру, БЖЗҚ қызметі 
мәселелері бойынша кеңес беру қашықтықтан 
кеңес беру жүйесі арқылы да жүзеге асырылады, 
оған келесі байланыс арналары кіреді: 
Байланыс орталығы, веб-сайт, мессенджерлер, 
әлеуметтік желілер және т.б.

Есепті кезеңде қашықтықтан кеңес беру 
арналары арқылы салымшылардың 
(алушылардың) 1 394,8 мың өтініші 
қабылданып, қызмет көрсетілді, бұл өткен 
жылдың көрсеткішінен 2 есе жоғары.

Қор Facebook, Instagram, Twitter, VKontakte, 
Одноклассники сияқты әлеуметтік желілерде, 
сондай-ақ Telegram мессенджерінде, You-
Tube арнасында бар. Әлеуметтік желілердегі 

мақалалар демалыс күндерінен басқа күн 
сайын жарияланады. Жарияланымдарды 
орналастырумен қатар, жазылушыларға 
зейнетақы жүйесі және Қор жұмысы 
мәселелері бойынша кеңес беру жұмыстары 
жүргізілуде. Пікірлер мен жеке хабарлама-
лар арқылы 2020 жылы 10 307 өтініш 
алынды және өңделді. БЖЗҚ-ның ресми 
парақшаларына жазылғандардың жалпы 
саны 2020 жылдың соңындағы жағдай 
бойынша-59,9 мың контактіні құрады (2020 
жылы+17,7 мың немесе 41,7%):

Әлеуметтік желілер арасында ең танымал 
медиа бет 20 мыңнан астам жазылушысы 
бар Instagram болып қала береді, 2020 
жылы жазылушылардың күрт өсуі Телеграм-
арнада байқалады. Зейнетақы жүйесі мен 
Қор жұмысына қатысты жаңа ақпараттық 
хабарламалар пайда болған кезде 
аудиторияның белсенділігі күрт артады. 
Мәселен, наурыз және сәуір айларында 
инвестициялық табыс тақырыбын талқылау 

кезінде, сондай-ақ қыркүйек және желтоқсан 
айларының соңында жинақтарды мерзімінен 
бұрын пайдалану тақырыбы бойынша 
әлеуметтік желілер аудиториямен түсіндіру 

Количество консультаций, предоставленных дистанционно, тыс услуг

жұмыстарын жүргізуде негізгі рөл атқарды. 
Дәл осы кезеңде директке (Instagram 
мессенджеріне) өтініштер саны артты, онда 
салымшылар мен алушыларға өздерін 
қызықтыратын мәселелер бойынша толық 
кеңес берілді.

Шектеу шараларын енгізумен, сондай-ақ 
зейнетақы заңнамасының жоспарланған 
өзгерістерімен байланысты Байланыс 
орталығы қызметкерлерінің жоғары 
жүктемесін ескере отырып, 2020 жылғы 
II тоқсаннан бастап байланыс орталығы 
операторларының функцияларын жүзеге 
асыру үшін филиалдардың жауапты 
қызметкерлері бөлінді. 2020 жылы Байланыс 
орталығы арқылы өтініштер саны 2019 
жылмен салыстырғанда 1,76 есеге артты.

Қашықтықтан кеңес беру жүйесін дамыту 
шеңберінде Алматы қаласы филиалының 
3 бөлімшесінде VTM-терминалдардан 
бейне қоңырауларды қабылдау қызметі 

бар VTM-терминалдар іске қосылды, 
олар кеңес беру үшін Қордың Байланыс 
орталығына жіберіледі. VTM-терминалдар 
арқылы салымшыға (алушыға) қордың 
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электрондық қызметтерінің барлық тізбесі 
қолжетімді болады. 2020 жылдың ішінде 
Алматы қаласында пилоттық апробациядан 
кейін Нұр-сұлтан, Қарағанды, Шымкент 
қалаларындағы Қор филиалдарында VTM-
терминалдарды орнату жоспарланған 
болатын. Бұл ретте бөлімшелердің жұмыс 
режимін ескере отырып, ТЖ және карантин 
режимінің енгізілуіне байланысты Алматы 
қаласындағы филиал базасында пилоттық 
жобаны апробациялау уақытша тоқтатылды.

БЖЗҚ салымшылар мен алушыларда 
туындайтын барлық мәселелер бойынша 
қашықтықтан кеңес береді.

Қашықтықтан қызмет көрсету

Байланыс орталығы
Chat2Desk (WhatsApp, Telegram)
БЖЗҚ сайты және ұялы қосымшасы (кері байланыс,
онлайн-чат, Басқарма төрағасының блогы)
Әлеуметтік желілер
Шағымдар мен ұсыныстар кітабы, пошта

Кеңес берулер

√
√
√
√
√

ЖЗШ-НЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ ТУРАЛЫ 
АҚПАРАТТАНДЫРУ

ВҚР «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.

Жеке зейнетақы шотынан (ЖЗШ) үзінді 
көшірме салымшының (алушының)зейнетақы 
жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты 
көрсетеді, оған мына мәліметтер кіреді:
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 сұратыл-
ған кезеңнің соңында қолданыста болған 
инвестициялық кірістен және зейнетақы 
активтерінен алынатын комиссиялық сыйа-
қы 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 көрсетіл-
ген тәсілдердің бірі арқылы хабардар етеді:
1) электрондық түрде: БЖЗҚ-ға ұсынылған 
мекенжайға электрондық пошта арқылы; 
электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе 
пайдаланушының логині мен паролін 
пайдалана отырып, жеке кабинет арқылы;
2) салымшы (алушы) тікелей БЖЗҚ-ға өзі 
өтініш жасаған кезде;
3) пошталық байланыс қызметі арқылы.

ЖЗШ-ДАН ҮЗІНДІ КӨШІРМЕ
АЛУ ТӘСІЛДЕРІ

1) Электрондық түрде:
• БЖЗҚ-ға берген мекенжайға элеткронды 

пошта арқылы;
• Пайдаланушының ЖСН мен ЭЦҚ 

пайдалану арқылы Жеке кабинет 
арқылы;

2) міндетті зейнетақы жарналарының салым-
шысы, ол үшін міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары аударылатын жеке тұлға немесе 
зейнетақы төлемдерін алушы БЖЗҚ-ға өзі 
келген кезде;
3) Пошталық байланыс қызметтері арқылы.

Егер салымшы зейнетақы жинақтарының
жай-күйі туралы ақпарат беру тәсілін 
таңдамаған жағдайда, БЖЗҚ өзі хабарласа 
отырып, оны жүзеге асырады.

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ақпарат берудің таңдап алынған тәсілдері 
бөлінісінде ЖЗШ құрылымы, мың операциялар

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
электрондық хабарлау тәсілдері бар ЖЗШ 
саны жыл басынан бері 194,3 мың ЖЗШ-ға 
немесе 3%-ға ұлғая отырып 6,7 млн бірлікті 
құрады, оның ішінде “интернет-байланыс 
арқылы” ақпараттандыру тәсілімен – 5,8 млн 
ЖЗШ (212,3 мың немесе 3,8% - ға ұлғаю), 
“электрондық пошта арқылы” - 849,2 мың 
ЖЗШ (18,0 мың немесе 2,1% - ға азаю).

2020 жылы “БЖЗҚ-ға жеке өзі келгенде” (1 
027 мың немесе 52% - ға ұлғаю) хабарлау 
тәсілімен ЖЗШ-ның үлкен өсімі байқалды, 
өйткені жарнаның түсу фактісі бойынша МЗЖ 
бойынша ЖЗШ ашу кезінде “БЖЗҚ-ға жеке өзі 
келгенде” хабарлау тәсілі автоматты түрде 
беріледі (автоматты режимде алғаш рет 
ашылған ЖЗШ артуы бойынша түсіндірме-
лер 2-бөлімнің 49-бетінде берілген). Хабар-
лау тәсілін одан әрі өзгерту қажет болған 
жағдайда салымшының өтініші бойынша 
жүзеге асырылады.



2020 ЖЫЛҒЫ
«БЖЗҚ» АҚ  ЖЫЛДЫҚ ЖАРИЯ ЕСЕБІ 692020 ЖЫЛҒЫ

«БЖЗҚ» АҚ  ЖЫЛДЫҚ ЖАРИЯ ЕСЕБІ68

Электрондық хабарлау тәсілдерімен немесе 
“өзі жүгінген кезде” таңдалған тәсілмен 
шоттар санының артуы хабарлауы пошта 
мекенжайы бойынша жүзеге асырылатын 
салымшылар санының азаюына алып келе-
ді. Осылайша, “БЖЗҚ” АҚ салымшыларын 
(алушыларын) 2020 жылғы 1 қаңтардағы 
жағдай бойынша зейнетақы жинақтарының 
жай-күйі туралы жыл сайын хабардар ету 
мақсатында “Қазпошта” АҚ-мен жасалған
шарт шеңберінде салымшыларға (алушы-
ларға) ЖЗШ-дан үзінді көшірмелер салынған 
825,8 мың дана конверт тапсырылды, бұл 
өткен жылдың көрсеткішінен 17%-ға аз (999,0 
мың конверт). Бір үзінді көшірмені жіберу 
құнының есебімен 2020 жылы үнемділік 28,5 
млн.теңгені құрады.

2020 жылдың III-IV тоқсандарында 
таргеттелген хабарландыру жүргізілді:

· артық ұсталған ЖТС қайтару және 
(немесе) салық шегерімін қолдану (болған 
жағдайда) үшін БЖЗҚ-ға жүгіну қажеттілігіне 
қатысты 01.01.2018 ж. бастап 14.04.2019 
ж. аралығындағы кезеңде қабылданған 
төлемге (жерлеуге/мүгедектікке)өтініштері 
бар зейнетақы төлемдерін алушыларға;
· төлемге құқық басталған кезде төлемге 
жүгіну қажеттігі туралы 2021 жылғы 
қаңтарда зейнеткерлік жасқа жеткен 
адамдарға.

Осы іс-шара шеңберінде SMS (3,9 мың бірлік), 
электрондық пошта (8,9 мың хат), сондай-
ақ пуш-хабарлама түрінде хабарламалар 
жіберілді.

ДЕРБЕС
КЕҢЕС БЕРУ

Халықтың қаржылық сауаттылық деңгейін 
арттыру және зейнетақыны жоспарлау 
мәдениетін арттыру мақсатында Қордың 
қызмет көрсету кеңселерінде дербес 
қаржылық кеңес беру қызметі көрсетіледі. 
2020 жылы бұл қызметті 115,4 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 болжам-
ды 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 бетін-
ше есептеуге мүмкіндік береді:
1. Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен 
зейнетақы (базалық зейнетақы және ортақ 
(еңбек) зейнетақы)
2. Зейнетақы:

- 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 есебі-
нен 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 ауда-
ру үшін 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 

Сценарийлер

оптимистік
реалистік
пессимистік

Нақты инвестициялық кірістілік

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

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:

Бұл кірістілік деңгейі бойынша болжамдардың 
өзгеруін ескере отырып, пайдаланушыға 
зейнетақы төлемдерінің ықтимал нұсқала-
рын 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.

2020 жылдың I тоқсанында дербес қаржылық 
кеңес беру қызметін 112,8 мың адам 
пайдаланды, ал II-IV тоқсандарда-2,6 мың 
адам пайдаланған.



2020 ЖЫЛҒЫ
«БЖЗҚ» АҚ  ЖЫЛДЫҚ ЖАРИЯ ЕСЕБІ 712020 ЖЫЛҒЫ

«БЖЗҚ» АҚ  ЖЫЛДЫҚ ЖАРИЯ ЕСЕБІ70

5) Ақпараттық-түсіндіру жұмысы

2020 жылы зейнетақымен қамсыздандыру 
саласында халықтың қаржылық-құқықтық 
сауаттылығы деңгейін арттыруға және 
халықтың жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 
сенімін нығайтуға бағытталған жұмыс 
жалғастырылды. БЖЗҚ БАҚ-пен өзара 
әрекеттесу арқылы да, тікелей өзара 
әрекеттесу арқылы да халықпен белсенді 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізеді.

Халықпен байланыстың негізгі арналарының 
бірі БАҚ-пен жұмыс болып қала береді. 
2020 жылы БЖЗҚ атап өтілген ақпараттық 
материалдардың саны 41,2 мыңды құрады, 
бұл өткен жылдың деңгейінен асып түседі, 
сол кезде БАҚ-та БЖЗҚ атап өтілген 39,4 
мың жарияланым шықты. ТЖ және карантин 

БАҚ-тағы тоналдылық бойынша материалдар

режиміне қарамастан, бұл деректер қоғам
мен БАҚ-тың зейнетақы жинақтары тақы-
рыбына деген қызығушылығының сақталып 
отыр-ғанын айғақтайды.

Материалдардың 55%-ы орыс тілінде, 45%-ы 
қазақ тілінде жарық көрді. Материалдардың 
15,2%-ы республикалық БАҚ-та, 83,8%-ы 
өңірлік БАҚ-та, 1,0%-ы халықаралық БАҚ-та 
шықты.

Масс-медиа саласында жұмыс істейтін 
қазақстандық үкіметтік емес ұйымның, 
Құқықтық медиа-орталықтың үнемі 
жаңартылып отыратын базасына сәйкес, 
ҚР-да есепті күнге тар салалы (музыкалық, 
спорттық, медициналық және т. б.) БАҚ-ты 

қоса алғанда, 805 БАҚ жұмыс істейді. БАҚ 
мониторингін жүзеге асыратын тәуелсіз 
компанияның (Alem Research) деректері 
бойынша БЖЗҚ туралы ақпарат 370 БАҚ-
та (213 интернет-портал мен ақпарат 
агенттіктерінде, 123 баспа басылымдарында, 
25 телеарнада, 9 радиода) орналастырылды.

БЖЗҚ-ның түрлі БАҚ арналары арқылы берген 
ақпараты бойынша 35,8 мың материал шықты 
(салыстыру үшін, 2019 жылы БЖЗҚ бастамасы 
бойынша 34,6 мың жарияланым шықты).

Халықты қордың қызметтері, өзінің зейнет-
ақы шотын бақылау, сондай-ақ заңнамада 
көзделген шарттар туындаған кезде 
төлемдер алу қажеттігі туралы хабардар 

ету жалғастырылды. Соңғы тақырып үлкен 
қоғамдық резонанс тудырды, өйткені талап 
етілмеген төлемдердің сомалары мен саны 
айтылды.

Қазақстанның барлық өңірлерінде халыққа 
қолжетімді цифрлық (электрондық) зей-
нетақы қызметтерінің толық шоғырын 
ұсыну тақырыбы кеңінен жария етілді. 
Карантин кезінде зейнетақы жинақтарын 
қалай тексеруге болатындығы, зейнетақы 
жинақтарын бақылау тәсілдері және БЖЗҚ-
ның басқа да цифрлық қызметтері, БЖЗҚ 
жұмысы және БЖЗҚ ақпараттық қауіпсіздігі 
туралы материалдар орналастырылды.

Зейнетақы жинақтарын сенімді есепке алу 

Жарияланымдардың коммуникациялық арналары бөлінісінде БАҚ-тағы материалдар
саны, мың материал

және инвестициялық табысты күн сайын 
есептеу туралы мақалалар, зейнетақы 
жинақтарына инвестициялық табыс туралы 
аналитикалық шолулар жарияланды.

БЖЗҚ қызмет көрсету сапасы, олардың 
халықаралық стандарттарға сәйкестігі 
тақырыбына ерекше назар аударылды.

2020 жылдың басынан бастап жария-
ланымдардың негізгі тақырыбы Үкімет 
жанынан арнайы құрылған жұмыс тобы 
жұмыс істеген зейнетақы заңнамасына 
жоспарланған өзгерістер болды. Зейнетақы 
жинақтарын тұрғын үй сатып алу, емдеу сияқты 
қажеттіліктерге мерзімінен бұрын пайдалану 
мүмкіндігі ерекше талқыланды. Мерзімінен 
бұрын пайдалану тақырыбын белсенді тү-
сіндіру “Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне экономикалық өсім-
ді қалпына келтіру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” 
ҚР Заңын Парламент қабылдағаннан кейін 
басталды. Салымшыларда өз жинақтарын 
пайдалану мүмкіндігін түсінуін қалыптастыру 
үшін жетекші БАҚ графикалық және 
талдамалық материалдар үшін негізге алған 
ЖЗШ құрылымы ұсынылды.

2020 жылы БАҚ арқылы ақпараттық-түсінді-
ру жұмыстарының анағұрлым маңызды 

оқиғаларына мыналар жатады:
• брифинг Председателя Правления 

Басқарма Төрағасы Ж.Б.Құрмановтың 
2020 жылғы 30 сәуірдегі зейнетақы 
активтерінің инвестициялық табыс-
тылығы мәселелері туралы брифингі 
(іс-шара қорытындысы бойынша БАҚ-
та 110-нан астам материал);

• салымшылардың зейнетақы жинақ-
тарының бір бөлігін баламалы мақсат-
тарға (тұрғын үй, емдеу) пайдалану жә-
не зейнетақы активтерін салымшының 
таңдауы бойынша инвестициялық 
портфельді басқарушыға сенімгерлік 
басқаруға беру тетіктерін іске асыруға 
арналған 2020 жылғы 28 желтоқсанда 
барлық жұмылдырылған тараптардың

• қатысуымен өткізілген брифинг (ЕХӘҚМ, 
ДМ, ҚНДҚА, БЖЗҚ, «Отбасы банк» АҚ);

• 31 арнада “Пенсия.kz/Zeinet.kz” бағ-
дарламасын қыркүйектен желтоқсанға 
дейін шығуы. Бүкіл цикл ішінде бағ-
дарлама шамамен 5,2 млн адамды қам-
тыды. Әр шығарылымның орташа саны 
100 000-нан 170 000-ға дейін болды;

• бағдарламалардың қыркүйек пен 
желтоқсан аралығында қазақ және 
орыс тілдерінде Қазақ радиосында 
“Зейнетақы туралы қысқаша” және 
Русское радиосында “Сложный воп-
рос – пенсионный ответ” эфирге 
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шығуы. Барлық бағдарламалар циклі 
бойынша Қазақ радиосында 218 мың 
адам қамтылды (әр шығарылымның 
орташа қамтылуы – 4,5 мың адам), 
Русское радиосында – 496 мың адам (әр 
шығарылымның орташа қамтылуы-12 
мың адам);

• Қор спикерлерінің қазақ және орыс 
тілдеріндегі жаңалықтар, талдау 
бағдарламаларына, ток-шоуларға 
қатысуы: “Астана” телеарнасындағы 
“Астана аптасы” бағдарламасы, 
Атамекен телеарнасындағы “Басты 
тақырып” бағдарламасы, “Время 
говорить” бағдарламасы, “Хабар” 
телеарнасындағы “Баспанаға бағыт” 
бағдарламасы, “Қазақстан” телеар-
насындағы жаңалықтар, “Қазақ 
радиосы” эфирі, “Мир”, “31 арна” 
телеарналары, “Атамекен бизнес” 
телеарнасында “Отбасылық бюджет” 
бағдарламасы, “Хабар”, “1 арна Евразия” 
және “Қазақстан” телеарналары, “Ата-
мекен Бизнес” телеарнасында “Время 
говорить” бағдарламасы.

Сондай-ақ, БЖЗҚ-ның ҚНРДА әзірлеген 
2020-2024 жылдарға арналған қаржылық 
сауаттылықты арттыру тұжырымдамасына 
ұсыныстары және 2020 жылы халықтың 
қаржылық сауаттылығын арттыру шең-
берінде кең ауқымды ақпараттық-түсіндіру 
жұмысын жүргізу бойынша ҚР Үкіметі мен 

ҚНРДА бірлескен іс-қимылының жедел 
жоспары әзірленіп, ҚҚҚ-ға жолданды. 
Тұжырымдама бекітілгеннен кейін Қор 
атынан халықтың қаржылық сауаттылығын 
арттыру жөніндегі сараптамалық кеңеске 
және ҚНРДА жанындағы мүмкіндігі шектеулі 
адамдар үшін қаржылық көрсетілетін 
қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын 
арттыру мәселелері жөніндегі жұмыс тобына 
кандидатуралар ұсынылды. fingramota.kz 
агенттігінің ресурсымен ақпараттық-түсіндіру 
жұмысы басталды.

Ақпараттық технологиялардың қарқынды 
дамуы және халық үшін Интернеттің 
қолжетімділігі ақпарат алу мүмкіндігіне әсер 
етеді, бұл электрондық түрде көрсетілген 
қызметтердің одан әрі өсуіне ықпал етеді. 
Пандемияға байланысты соңғы оқиғалар 
сандық арналар ақпаратты жедел алудың, 
таратудың және кері байланысты қамтамасыз 
етудің ең танымал және ыңғайлы тәсілі 
екенін тағы бір рет көрсетті. Бүкіл әлемдегі 
сияқты, Қазақстанда да мобильді интернет 
телекоммуникация нарығының ең басты 
сегменті болды. Сонымен, Google Analytics 
мәліметтеріне сәйкес, 2020 жылы Internet 
пайдаланушылары БЖЗҚ сайтына негізінен 
смартфондардан кірді.

2020 жылы әр түрлі құрылғылардан БЖЗҚ сайтына кірген Internet
пайдаланушыларының құрылымы, %

Google Analytics деректеріне сәйкес сайт 
беттері қаралымының-9,8 млн санымен, 
2020 жылы 1,5 млн пайдаланушы байқалды. 
БЖЗҚ корпоративтік сайты негізгі сұраулар 
бойынша іздеудің бірінші беттерінде беріле-
ді, бұл сайттың жақсы SEO - оңтайлануын 
көрсетеді.

2020 жылы БЖЗҚ сайтында тұрақты негізде 
ақпарат жаңартылып, жаңа материал 
қосылды, соның ішінде Қордың төтенше 
жағдай кезіндегі жұмыс тәртібі мен 
карантин режимі туралы ақпарат берілді. 
“Инвестициялық қызмет” бөлімінде ай 
сайынғы негізде “БЖЗҚ зейнетақы активтері 
бойынша инвестициялық қызметке қысқаша 
шолу” орналастырыла бастады; “Электрон-
дық сервистер” бөлімі сервистің жұмысын 
көрнекі көрсететін оқыту бейнероликтерімен 
толықтырылды; “Әлемнің зейнетақы жүйеле-
рі” бөлімінде Норвегияның, Малайзияның, 
Сингапурдың және Қазақстанның зейнетақы 
жүйелері туралы инфографика қосылды; 
“Алдағы оқиғалар күнтізбесі” жаңа парағы 
қосылды, онда Қордың жоспарланған іс-
шаралары жарияланады, заңнамадағы 
маңызды өзгерістер айтылады.

2020 жылы жүргізілген тәуелсіз әлеуметтік 
зерттеу нәтижелері респонденттердің 2/3-
і ЖЗЖ және Қордың қызметі мәселелері 
бойынша ақпаратты Қор көздерінен тікелей 
алуға бейім екенін көрсетеді:

• БЖЗҚ сайтында – сұралғандардың 
шамамен 30%-ы,

• Байланыс орталығы, ұялы қосымша, 
кеңселер арқылы – шамамен 37%.

Халықтың хабардарлығын арттыру мақса-
тында Қор Facebook, Instagram, Twitter,
VKontakte, Одноклассники сияқты әлеумет-
тік желілерде, сондай-ақ Telegram мес-

сенджерінде, YouTube арнасында ұсыныл-
ған. Әлеуметтік желілердегі посттар демалыс 
күндерінен басқа күн сайын жарияланады. 
Жарияланымдарды орналастырумен қатар, 
жазылушыларға зейнетақы жүйесі және Қор 
жұмысы мәселелері бойынша кеңес беру 
жұмыстары жүргізілуде. Пікірлер мен жеке 
хабарламалар арқылы 2020 жылы 10 307 
өтініш алынды және өңделді. 2020 жылдың 
соңындағы жағдай бойынша БЖЗҚ-ның 
ресми парақшаларына жазылғандардың 
жалпы саны - 59,9 мың контактіні құрады 
(+17,7 мың немесе 2020 жыл үшін 41,7%).

Әлеуметтік желілер арасында ең танымал 
медиа бет 20 мыңнан астам жазылушысы 
бар Instagram болып қала береді, 2020 
жылы жазылушылардың күрт өсуі Телеграм-
арнада байқалады. Зейнетақы жүйесі мен 
Қор жұмысына қатысты жаңа ақпараттық 
хабарламалар пайда болған кезде 
аудиторияның белсенділігі күрт артады. 
Осылайша, наурыз және сәуір айларында 
инвестициялық табысты талқылау кезінде, 
сондай-ақ қыркүйек және желтоқсан 
айларының соңында зейнетақы жинақтарын 
мерзімінен бұрын пайдалануды талқылау 
кезінде әлеуметтік желілер аудиториямен 
түсіндіру жұмыстарын жүргізуде негізгі рөл 
атқарды. Дәл осы кезеңде директке (Insta-
gram мессенджеріне) өтініштер саны артты, 
онда салымшылар мен алушыларға өздерін 
қызықтыратын мәселелер бойынша толық 
кеңес берілді.

Карантин режимін ескере отырып, жыл 
сайынғы “Жинақтаушы зейнетақы жүйесі 
бойынша қаржы журналистикасы мектебі” іс-
шарасы 2020 жылы онлайн форматта өткізілді. 
Бұл аудиторияны кеңейтуге, өткізілетін 
орынға тәуелді болмауға, спикерлер 
логистикасына жұмсалатын шығындарды 
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және уақытша шығындарды қысқартуға 
мүмкіндік берді. 2020 жылғы 17-18 қарашада 
өткізілген іс-шараға 60-тан астам қатысушы 
жиналды. Қарқынды курс бағдарламасында 
қатысушыларға түрлі тақырыптар бойынша 
оқыту модульдері ұсынылды.

ҚНРДА 2020-2024 жылдарға арналған 
қаржылық сауаттылықты арттыру 
тұжырымдамасын орындау бойынша 
жұмыс шеңберінде БЖЗҚ агенттік жүргізіп 
жатқан қаржы журналистикасы мектебінде 
қазақстандық жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінің ерекшеліктері туралы ақпарат 
ұсынды.

Карантин режимін ескере отырып, БЖЗҚ-ның 
халықпен ақпараттық-түсіндіру жұмысы 2020 
жылдың III тоқсанының ортасынан бастап 
онлайн режимде қайта басталды.

БЖЗҚ-ның аймақтық бөлімшелерінде 
“Ашық есік күні” шарасы Cisco Webex Events 
платформасында онлайн форматта өткізілді.

• 27 тамызда «Алғашқы жарна – «БЖЗҚ»-ға 
қош келдіңіз» тақырыбында;

• 27 қарашада «Қазақстан Республикасы 
зейнетақы жүйесі. Зейнетақыны 
жоспарлау» тақырыбына.

• Іс-шараға қатысушылардың жалпы 
саны 6 135 адам, іс-шара туралы 
жарияланымдар саны – 1 277.

• 2020 жылы “Ашық есік күнінен” басқа 
жастармен жұмысқа келесі іс-шаралар 
арналды:

• БЖЗҚ басшыларының Халықаралық 
ақпараттық технологиялар 
университетінде өткізген мастер класы;

• БЖЗҚ өкілінің «Enactus» Қазақстан 
студенттерінің жастар инновациялық 
жобаларының фестиваліне қатысуы.

2020 жылы Қор филиалдары қатысушылар-

дың жалпы саны 245,1 мың адамды құраған 
9,6 мың презентация, оның ішінде жергілікті 
атқарушы органдардың қатысуымен 
жасалған меморандумдар шеңберінде – 3,6 
мың қатысушымен 96 презентация өткізді. 
Өткізілген тұсаукесерлердің жалпы санынан 
44,5 мың қатысушымен 2,8 мың презентация 
онлайн форматта өткізілді.

Белсенді емес “әрекетсіз” шоттардың иелері-
салымшылармен мақсатты түсіндіру жұмысы 
шеңберінде (нөлдік жинақталған ЖЗШ немесе 
2019 жыл ішінде бірде-бір жарна түспеген) 
2020 жылы 828,1 мың адам жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі мәселелері бойынша 
телефон арқылы алғашқы кеңес алды. 828,1 
мың адамның 299,4 мыңы өздерінің ЖЗШ-
сына 6,0 млрд теңге көлемінде МЗЖ енгізген. 
Орташа жарна сомасы 5,6 мың теңгені 
құрады.

2017 жылдан бастап Қор жыл сайын 
“Стратегиялық зерттеулер орталығы” ЖШС 
тәуелсіз ұйымын тарта отырып әлеуметтік 
зерттеу жүргізеді. Зерттеудің мақсаты 
халықтың зейнетақымен қамсыздандыру 
саласындағы қаржылық-құқықтық 
сауаттылығының деңгейін және халықтың 
Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы 
жүйесіне және БЖЗҚ-ға сенім деңгейін 
айқындау болып табылады.

Зерттеу жаппай сауалнамалық сұрауды 
қолдану арқылы жүргізіледі, оның 
респонденттері ауылдық және қалалық 
жерлерде тұратын, ҚР ересек (18 жастан 
асқан) тұрғындары болып табылатын. 
Жүргізілген әлеуметтік зерттеуге сәйкес 2020 
жылдың нәтижелері бойынша мынадай 
нәтижелер айқындалды:

• · “Қазақстанның зейнетақы жүйесі 
және БЖЗҚ қызметтері туралы 

қойылған сұрақтарға дұрыс жауап 
берген респонденттердің үлесі” 
63,5% нысаналы мәнмен 62% құрады. 
Көрсеткіш базалық сұрақтарға жауап-
тар бойынша бағаланады, бұл ретте 
әлеуметтік сауалнамада базалық 
сұрақтар (базалық деңгей) да, күрделі 
сұрақтар (ілгері деңгей) да қамтылды. 
Базалық деңгей көрсеткішінің тө-
мендеуі негізінен БЖЗҚ функциялары 
туралы сұраққа дұрыс жауап таңдаған 
респонденттер үлесінің қысқаруымен 
байланысты, бұл жасына байланысты 
төлемдер функционалының Мемле-
кеттік корпорацияға берілуімен түсін-
дірілуі мүмкін. Бұл ретте, зейнетақы 
активтерін инвестициялау, зейнетақы 
жинақтарын төлеу және оларға салық 
салуға қатысты күрделі сұрақтарға 
дұрыс жауап берген респонденттердің 
үлесі өткен жылмен салыстырғанда 
26,9%-дан 27,5%-ға дейін өсті. 
Сауалнама қорытындылары Қазақстан 
халқының зейнетақы жүйесі және БЖЗҚ 
қызметтері туралы хабардарлығын 
арттыру жөніндегі стратегиялық 
міндеттерді іске асыру барысында 
ескерілетін болады.

• · «БЖЗҚ-ға халықтың сенім білдіру 
индексі» 78% құрады (нысанды 
көрсеткіште 73%);
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6) БЖЗҚ меншікті активтері бойынша қаржылық 
көрсеткіштері

2020 жылдың қорытындысы бойынша 
меншікті активтер бойынша Қордың қаржы-
лық 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 2020 
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Қордың қаржылық жағдайын, сондай-ақ
оның қаржылық нәтижелерін және Халық-
аралық қаржылық есептілік стандарттары-
на сәйкес 2020 жыл үшін ақша қаражаты-
ның қозғалысын анық көрсетеді.

Негізгі қызметтен
түсетін кірістер
(комиссиялық кірістер)
Комиссиялық шығыстар
Негізгі қызметтен
түсетін кірістер/шығыстар
Персоналға арналған
шығыстар және әкімшілік-
шаруашылық шығыстар, оның 
ішінде:
персоналға арналған шығыстар
жалпы әкімшілік
шығыстар
Пайда салығы
Таза пайда

2016

58564
(6537)

(13253)

(12923)
(9104)

(3819)
(7976)
17875

2017

46779
(17159)

5737

(12179)
(8256)

(3923)
(4939)
18239

2018

60077
(8193)

10266

(12226)
(7918)

(4308)
(8632)
41292

2019

58011
(9597)

12455

(11900)
(7900)

(4000)
(7599)
41370

2020

42656
(11170)

14739

(11630)
(7841)

(3789)
(4105)
30490

2020 жылы БЖЗҚ шығыстарының көлемі 2019 
жылмен салыстырғанда 2,3% - ға азайып, 
11 630 млн теңгені құрады. Соңғы 5 жылда
БЖЗҚ-ның жалпы әкімшілік шығыстары 
тұрақты түрде төмендеді. 2016 жылдан бас-
тап 2020 жылға дейінгі кезеңде шығыстар 
шам дейін немесе 10% - ға), оның ішінде 
ЕТҚ-ға (14%- ға) қысқарды, бұл ретте БЖЗҚ 
шешетін міндеттер саны өсті. Шығындарды 

қысқарту бизнес-процестерді оңтайландыру, 
сервистерді цифрландыру, қызметтердің ба-
рынша көп санын онлайн-форматқа көшіру 
есебінен жүргізіледі.

2020 жылы БЖЗҚ кірістерінің негізгі көзі 
инвестициялық кірістен және зейнетақы 
активтерінен комиссиялық сыйақы болып 
табылды. Ұлттық Банк БЖЗҚ комиссиялық 
сыйақысының деңгейін төмендету саясатын 
тұрақты жүргізіп келеді. Осылай, 2020 жылға 
инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы 
2,0%, зейнетақы активтерінен – 0,011% мөл-
шерінде белгіленген. 9-қосымшада 2013 
жылдан бастап 2020 жылға дейінгі кезеңдегі 

БЖЗҚ комиссиялық сыйақы мөлшерлемелері 
бойынша деректер берілген.

2016 жылдан бастап 2020 жылға дейінгі 
кезеңде инвестициялық кірістен комиссия-
лық сыйақы мөлшері 2,63 есеге (5,25%-дан
2%-ға дейін), зейнетақы активтерінен-2,05 
есеге (0,0225%-дан 0,011%-ға дейін) тө-
мендеді.

БЖЗҚ шығыстарының төмендеу динамикасы, млн теңге

Зейнетақы активтерінен алынатын комиссиялық сыйақы
мөлшерінің өзгеру серпіні, %-бен

Инвестициялық кірістен алынатын комиссиялық сыйақы
мөлшерінің өзгеру серпіні, %-бен

“Қазақстан Республикасының кейбір заң-
намалық актілеріне экономикалық өсуді 
қалпына келтіру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу тура-
лы” 2021 жылғы 2 қаңтардағы ҚР Заңына 
сәйкес 2021 жылдан бастап БЖЗҚ 

комиссиялық сыйақысының мөлшері 
зейнетақы активтерінің айына 0,01 пайызы 
мөлшерінде белгіленеді, инвестициялық 
кірістен комиссиялық сыйақыны тек ҚРҰБ 
және зейнетақы активтерін басқарушылар 
алады.
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МЕНШІКТІ АКТИВТЕР БОЙЫНША 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛЬ

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша БЖЗҚ-ның меншікті активтерінің 
инвестициялық портфелі 190 224 млн теңгені 
құрады. 2017 жылы да меншікті активтер 
портфелі ҚРҰБ-ның сенімгерлік басқаруына 
берілді.

2021 жылғы 1 қаңтарға портфель құрылымы

БЖЗҚ-ның меншікті активтері портфеліндегі 
ең үлкен үлесті (67,7%) ҚР мемлекеттік бағалы 
қағаздары құрады. БЖЗҚ-ның меншікті 
активтері есебінен сатып алынған қаржы 
құралдарының инвестициялық портфелі 
ұлттық валютада теңгемен 100%-ға ұсынылды.

7) Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі

Қордың тәуекелдерді басқару жүйесі мен 
ішкі бақылау жүйесі ҚРҰБ бекіткен Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры мен ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорлары үшін 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесін қалыптастыру қағидаларына сәйкес 
әзірленді. “БЖЗҚ” АҚ тәуекелдерді басқару 
жүйесінің негізгі ережелері мен қағидаттары 
“БЖЗҚ” АҚ тәуекелдерді басқару саясатында 
да көзделген.

“БЖЗҚ” АҚ тәуекелдерді басқару жүйесі 
бірыңғай процеске біріктірілген өзара 
байланысты элементтерден тұрады. 
Тәуекелдерді басқару жүйесі шеңберінде 
Қордың басшылығы мен қызметкерлері 
әрқайсысы өз деңгейінде Қордың қызметіне 
ықпал етуі мүмкін ықтимал тәуекелдерді 
анықтауға, сондай-ақ тәуекелдің қолайлы 
деңгейі шеңберінде осы оқиғаларды 
басқаруға қатысады. Тәуекелдерді басқару 
жүйесі Қордың атқарушы органы мен 
басқару органын тәуекелдер мен оларды 
азайту жөніндегі шешімдер туралы уақтылы 
ақпаратпен қамтамасыз ететін үдерістер мен 
рәсімдер жүйесін қамтиды.

2020 жылы “КПМГ Такс энд Эдвайзори” 
ЖШС Қордың жұмыс жасайтын тәуекелдерді 
басқару және ішкі бақылау жүйесі жағдайының 
алдыңғы қатарлы халықаралық практикалар 
мен стандарттарға сәйкестігіне аудит жүргізді.

Аудит нәтижелері бойынша:
• Қордың тәуекелдерді басқару жүйесі 

мен ішкі бақылау жүйесінің ҚРҰБ 
талаптарына сәйкестігін бағалау 100% 
құрады;

• халықаралық танылған стандарттарда-
ғы соңғы жаңартуларды (COSO ERM: 
strategy and Performance (2017), ISO 
31000:2018-Risk management - Guide-

lines) ескере отырып, БЖЗҚ тәуекелдерді 
басқару жүйесіне және ішкі бақылау 
жүйесіне, Банктік қадағалау жөніндегі 
Базель комитетінің (Basel Committee 
on Banking Supervision) ұсынымдары-
на 90,4% рейтинг берілді. Аталған рей-
тинг тәуекел-менеджмент саласындағы 
KPMG халықаралық сарапшыларымен 
расталды және келісілді;

• тәуекелдерді басқарудың қолданыста-
ғы жүйесі бойынша оң аспектілер 
анықталды;

• одан әрі жетілдіру үшін облыстар 
белгіленді.

ҚЫЗМЕТТІҢ ҮЗДІКСІЗДІГІН 
БАСҚАРУ

Қор қызметінің үздіксіздігін ұйымдастыру 
және басқару процесін регламенттейтін 
Қор қызметінің үздіксіздігін басқарудың 
ұйымдасқан жүйесінің болуы, БЖЗҚ-ның жаңа 
технологиялар мен электрондық жүйелерді 
дамыту бағытындағы көпжылдық жұмысы 
қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайға 
және коронавирустық инфекцияның 
(COVID-19) пандемиясына қарамастан 2020 
жылы БЖЗҚ-ға жағдайдың өзгеруіне уақтылы 
ден қоюға және қызметкерлерінің қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету және Қордың барлық 
бизнес-процестерінің үздіксіз жұмысын 
қолдау мәселелерін жедел пысықтауға 
мүмкіндік берді. БЖЗҚ салымшылары 
қызметтерді толық көлемде алып отырды.

2020 жылы ақпараттық қауіпсіздік, 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
талаптарын ескере отырып, қызметті қауіпсіз 
жүргізуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету 
бойынша мынадай белсенді шаралар жедел 
қабылданды және қолдау тапты:

• квазимемлекеттік сектордағы жұмыс-
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керлерді қашықтықтан жұмыс 
форматына ауыстыру туралы талапқа 
байланысты “БЖЗҚ” АҚ қызметкерлері 
санының 50%-дан 80%-ға дейін 
қашықтықтан жұмыс режиміне ауыстыру 
жүзеге асырылды;

• “БЖЗҚ” АҚ қызметкерлеріне дербес 
компьютерлерді/ноутбуктерді (қажет 
болған жағдайда) ұсына отырып, 
жұмыс станцияларына қашықтан қол 
жеткізуіне көмек беру және орнату 
жөніндегі техникалық іс-шаралар 
кешені іске асырылды;

• “Битрикс” корпоративтік порталын 
пайдалана отырып, қашықтықтан 
жұмыс істеу жағдайында жұмыс уақытын 
есепке алу ұйымдастырылды;

• серверлік және желілік жабдықтардың 
жұмысына және жұмыс станцияларын-
да жұмыс істеу үшін қызметкерлердің 
қауіпсіз бақыланатын қашықтықтан қол 
жетімділігін қамтамасыз етуге бақылау 
күшейтілді;

• қашықтықтан жұмыс істеу кезінде 
“БЖЗҚ” АҚ қызметкерлерінің жұмыс 
станцияларынан ақпарат беру 
мүмкіндігі жойылды;

• серверлік инфрақұрылымға қашықтан 
жұмыс істеуді ұйымдастыру үшін 
осалдығының болуына аудит және 
“БЖЗҚ”АҚ пайдаланушыларының 
үздіксіз жұмыс істеуі үшін 
профилактикалық жұмыстар жүргізе 
отырып, істен шығуға тұрақтылығына 
ақпараттық жүйелер мен серверлерге 
мониторингі жүргізілді;

• әр түрлі төтенше жағдайлар кезіндегі іс-
қимылдар бөлігінде барлық деңгейдегі 
қызметкерлер тұрақты түрде оқудан 
өтті.

• “БЖЗҚ” АҚ интернет-байланыс арна-
лары едәуір кеңейтілді, деректерді беру 
жылдамдығы мен қуаты артты.

Елде енгізілген оқшаулау шаралары 
электрондық байланыс арналарының 
маңыздылығын және сенімді АТ инфра-
құрылымының болуын одан әрі арттырды. 
Ақпараттық технологиялардан тиімділікті 
арттырудың, сондай-ақ Қордың АТ-инфра-
құрылымының істен шығуға төзімділігін 
қамтамасыз етудің тиімді тетіктерінің бірі 
Қордың сервистерін бірнеше алаңдар 
бойынша бөлуге көшуге негізделген 
ақпараттандыру моделін енгізу болып 
табылады: оған резервтелетін байланыс 
арналарын ұйымдастыру, сақтау орындары 
арасында деректерді репликациялау, 
жүйелерді резервтік көшіру мен қалпына 
келтіруді жоспарлау, алаңдар арасында 
жүйелерді ауыстырып қосудың автоматты/
жартылай автоматты процестері, жүйелердің 
істен шығуға төзімділігін ұйымдастыру 
қағидалары мен тәсілдері және тағы басқа-
лар кіреді.

Қор ақпараттық қауіпсіздікке ерекше назар 
аударады. 2020 жылы Қордың ішкі және 
сыртқы қауіптерден қорғалуын қамтамасыз 
етуге бағытталған кешенді іс-шаралар 
өткізілді:

• Қосымшалар қауіпсіздігінің статикалық 
анализаторы – Solar AppScreener 
бағдарламалық-аппараттық кешені 
өнеркәсіптік пайдалануға қосылды. 
Оның мүмкіндіктері осалдықтар мен 
декларацияланбаған мүмкіндіктерді 
тиімді анықтауға мүмкіндік береді;

• cyberark ақпараттық ортасында 
артықшылықты есеп жазбалары мен 

сессияларды қорғауға және бақылауға 
арналған бағдарламалық-аппараттық 
кешен өнеркәсіптік пайдалануға 
енгізілді. CyberArk pas шешімі 
Қор қызметкерлерінің де, үшінші 
тұлғалардың\аудиторлардың да артық-
шылықты қолжетімділігін басқару 
және бақылау бойынша қойылған 
міндеттерді тиімді шешуге қабілетті.

Сондай-ақ, Қордың ішкі және сыртқы қауіп-
қатерлерден қорғалуын қамтамасыз етуге 
бағытталған іс-шаралар тұрақты негізде 
өткізіліп отырды:

• вирустық белсенділік пен желілік 
шабуылдарды күнделікті бақылау;

• ақпараттық жүйелерді резервтік көшіру;
• ақпараттық жүйелерге қатынау құқық-

тарын беру мониторингі,
• серверлік және желілік жабдықтарға 

күнделікті мониторинг,
• серверлік және желілік жабдықтың АТ 

инфрақұрылымының қорғалуын тал-
дау.
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8) Сапа менеджменті жүйесі

2018 жылғы наурызда Қор зейнетақы 
қызметтерін ұсыну саласында ISO 9001:2015 
стандартының талаптарына сәйкестігіне 
сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) сертифи-
каттау аудитінен сәтті өтті. Сертификаттау 
аудитін TÜV Thüringen e.V. (Германия) жетек-
ші еуропалық компаниясының халықара-
лық 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.

2020 жылы «TÜV Thüringen e.V» 
компаниясының халықаралық аудиторлары 
СМЖ-ның ISO 9001:2015 халықаралық 
стандартының талаптарына сәйкестігіне 
екінші бақылау аудитін жүргізді.

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

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

9) Халықаралық ынтымақтастық

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 Securi-
ty Association) - Халықаралық әлеуметтік 
қамсыздандыру қауымдастығы (бұдан әрі 
- ХӘҚҚ) әлеуметтік қамсыздандыру сала-
сындағы 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.

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. 
ХӘҚҚ техникалық комитеттерінің жұмысы 

қатысушы ұйымдардың тәжірибесі мен білі-
мін әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы 
сарапшылар қауымдастығының пайдасына 
жинауға мүмкіндік береді.

ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЛАРЫН 
БАСҚАРУШЫЛАРДЫҢ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ 
(FIAP)

Зейнетақы қорларын басқарушылардың 
халықаралық қауымдастығы (бұдан әрі - 
ЗҚБХҚ), (испан. FIAP, ағылшын тілінде Interna-
tional Federation of Pension Fund Administra-
tors) 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, жарияланымдар-
ды алуға мүмкіндік береді, сондай-ақ 
халықаралық семинарларға, форумдарға 
және конференцияларға қатысуға мүмкіндік 
береді.

БЖЗҚ 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап 
ЗҚБХҚ мүшелерінің құрамына кірді. ЗҚБХҚ 
әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері 
бойынша ақпараттық-талдау материалдарын 
БЖЗҚ-ға тұрақты негізде жібереді, БЖЗҚ-ның 
сұраулары бойынша консуль-тациялық көмек 
көрсетеді, ЗҚБХҚ-ға қатысушы ұйымдардың 
жиналыстарын ұйым-дастырады және БЖЗҚ-
ны шақырады.
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Приложения

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

2020 жыл, %-бен жиыны

38,8
5,4
27,1

12,2
13,1

1,6

0,2
6,1
55,8

17,2
6,8
1,0
2,4
3,4
7,2
4,1

2,3

1,9
3,6
2,6
0,9
2,5

0,1
94,6
94,6
5,4
100,0

1-қосымша
2020 жыл үшін экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде ЖІӨ құрылымы

2-қосымша
2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша  Қазақстан облыстары және жұмыспен қамтылу 

түрлері  бөлінісінде жұмыспен қамтылған халықтың құрылымы (мың адам)

2-қосымша
2019-2020 жылдар үшін бір қызметкердің орташа айлық жалақысы,

өңірлер бөлінісінде, теңгемен
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Сала атауы

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

2020 жыл үшін орташа 
айлық жалақы, теңге

213 003   
387 471
  
342 408   
291 254   
285 521
   
450 809   
234 496  
 
186 423 
  
131 072   
252 955   
252 504   
226 625  
 
220 253  
 
186 243   

185 666   
184 065   
183 468   
175 484   
165 292   
162 480   
130 178   

4-қосымша
2020 жыл үшін Қазақстан Республикасы бойынша салалар бөлінісінде орташа айлық жалақы 

5-қосымша
1998-2020 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
2020

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
10,92

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
7,5

6-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%
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Наименование региона

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

до 15 лет

5 522 861
176 849
265 401
663 928
225 243
178 421
387 494
331 955
175 993
277 173
259 127
174 595
113 939
777 093
318 770
361 442
466 280
369 158
 
29%
24%
30%
32%
34%
27%
34%
24%
20%
34%
36%
23%
21%
38%
23%
31%
24%
34%

15-24 года

2 346 985
89 339
105 515
252 741
84 634
77 460
156 126
163 513
98 444
112 906
95 037
82 340
63 664
313 681
149 492
132 467
214 776
154 850
 
12%
12%
12%
12%
13%
12%
14%
12%
11%
14%
13%
11%
12%
15%
11%
11%
11%
14%

7-қосымша
2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша өңірлер бөлінісінде халықтың жас құрылымы

25-34 жас

3 030 236
108 686
155 283
296 681
104 093
105 960
157 116
214 953
141 225
121 580
113 290
114 100
73 283
280 058
204 003
224 317
432 996
182 612
 
16%
15%
17%
14%
16%
16%
14%
16%
16%
15%
16%
15%
13%
14%
15%
19%
22%
17%

35-44 жас

2 566 925
102 302
120 018
282 962
84 914
88 489
138 138
194 337
125 693
102 119
95 777
106 661
75 737
229 629
189 077
191 283
305 272
134 517
 
14%
14%
13%
14%
13%
13%
12%
14%
15%
13%
13%
14%
14%
11%
14%
16%
15%
13%

45-54 жас

2 098 916
93 241
99 283
233 830
66 776
78 371
123 178
169 465
108 275
87 197
69 594
98 765
69 864
193 588
170 865
119 923
215 305
101 396
 
11%
13%
11%
11%
10%
12%
11%
12%
13%
11%
10%
13%
13%
9%
13%
10%
11%
9%

55-64 жас

1 838 608
90 264
86 941
195 220
56 477
74 838
100 836
156 876
113 026
68 444
53 108
93 582
76 490
152 213
169 467
93 652
178 300
78 874
 
10%
12%
10%
9%
9%
11%
9%
11%
13%
8%
7%
12%
14%
7%
12%
8%
9%
7%

65 жас және 
одан жоғары

1 475 021
74 885
61 892
152 605
34 973
57 777
76 304
144 839
101 894
45 169
33 638
80 969
70 758
98 480
162 123
61 327
164 329
53 059
 
8%
10%
7%
7%
5%
9%
7%
11%
12%
6%
5%
11%
13%
5%
12%
5%
8%
5%

15-24 жас15 жасқа дейін
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1997

1998

1998-
2002

2003

1999-
2013

ЖЗЖ туралы 
заңды 

қабылдау, 
МЖЗҚ құру 

құрылуы

ЖЗЖ жұмыс істей бастауы 
- 10% міндетті зейнетақы 

жарналары

МЖЗҚ – 
«үнсіз келісім 
бойынша қор»

ЗЖ-ын
СҰ-ға аудару 

мүмкіндігі 2013-
2014

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

07.2013-03.2014 БЖЗҚ құру 
және оған жекеменшік ЖЗҚ-

нан барлық ЗА мен зейнетақы 
аударымдарын беру

2014

2016

2023

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 
– 5% жұмыс берушінің 
міндетті зейнетақы 
жарналары 

8-қосымша
Жинақтаушы зейнетақы жүйесіндегі негізгі оқиғалар

2018

жасына байланысты ай сайынғы төлемдерге көшу, композиттік 
қызметті енгізу; әйелдердің зейнеткерлік жасын кезең-кезеңімен 
арттырудың басталуы;
АҚС еңбек шарттары бойынша МЗЖ міндетті төлеуді енгізу

2019

МЗЖ есепке алу бойынша ЖЗШ ашудың 
өтінішсіз сипатына көшу;

өзін-өзі жұмыспен қамтығандар
үшін БЖТ енгізу

2020

зейнетақы жинағының бір бөлігін 
тұрғын үй жағдайларын жақсартуға, 
емделу ақысын төлеуге немесе 
ИПБ-ның басқаруына беруге 
пайдалану бойынша рұқсат 
берілді, ЗЖ мерзімінен бұрын 
алу кезінде ЖЗШ төлеу мерзімін 
кейінге қалдыру бойынша салық 
кодексіне түзетулер енгізілді. 
2020 жылдың желтоқсанында 
«Еуразиялық экономикалық одаққа 
мүше мемлекеттердің еңбекшілерін 
зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы келісімді ратификациялау 
туралы» Заңға қол қойылды.
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9-қосымша
1998-2020 жылдардағы жинақталған инфляция және инвестициялық кірістілік

10-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

Номиналды 
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

2019**

7,7
4,7
5,2
5,0
6,9
2,9
6,6

Дерек көзі: ЭЫДҰ «Pension markets in Focus 2019» шолу есебі; Дерек көзі: ЭЫДҰ «Pension markets in Focus 2020» 
шолу есебі;
* БЖЗҚ деректері;
** «Pension markets in Focus 2020» есебінде 5 жылдағы орташа кірістілік көрсетілген. enpf.kz


