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ПЕНСИЯНЫ 1=ОКТЯБРДАН
БАШТАП КӨТӨРҮҮ СУНУШТАЛУУДА
Быйыл биздин республикабызда
гана эмес дүйнө жүзү боюнча
эпидемиологиялык оор абал жаралып, пандемия бир кыйла оор
кесепеттерге кептеди. Социалдык фонд 1-октябрдан баштап пенсияларды
жогорулатуу боюнча Өкмөткө сунуш менен кайрылганы пандемиянын
апаатына туруштук берүүгө даяр экенин айгинелейт. Демек, пенсия
алуучулар жыл сайын болуп келген индексациялоо быйыл болбой калабы
деп тынчсызданбашы керек. Андай болгон шартта пенсия канчага
жогорулайт, ушул боюнча түшүндүрмө сурап КРСФнун Пенсиялык саясат
башкармалыгынын башчысы Жылдыз Кулжановага кайрылдык.
Жылдыз Клычбековна, Социалдык фонд 1-октябрдан баштап
пенсиялардын көлөмүн жогорулатуу сунушун коомдук талкууга койду.
Сунуш, эгер колдоо тапса пенсиянын кайсы бөлүгү канчага көтөрүлгөнү
турат?
Пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн индексациялоо
аркылуу пенсионерлерди коргоо, ошону менен бирге пенсионерлердин жашоо
деңгээлин андан ары колдоо максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
токтомунун долбоору ?????? менен 2020-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын
камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн индексациялоо коэффициентин 1,07
өлчөмүндө бекитүү жана пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн 1,07 индексация
коэффициентине, бирок жалпы өлчөмү 4286,7 сомдон ашпаган пенсиялар үчүн 200
сомдон кем эмес жана жалпы өлчөмү 4286,7 түзгөн жана андан ашкан пенсиялар
үчүн 360 сомдон кем эмес индексация жүргүзүү сунушталган.
Муну чечмелегенде мындай:
200 сомдон жана 360 сомдон кем эмес
суммада жогорулатуунун сунушталып жаткан минималдык чектери эсептешүү
коэффициентин колдонууда индексациянын өлчөмү азыраак болуп кала турган (40100 сомдон) пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрүн индексация жүргүзүүгө
мүмкүндүк берет.
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун алдын ала эсептөөлөрү
боюнча 2020-жылдын 1-октябрына карата пенсионерлердин саны 689,0 миң
адамды түзөт. Боло турган пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн
индексациялоонун жыйынтыгы боюнча жалпы пенсиянын орточо өлчөмү 6061
сомду түзөт, бул жыл башындагы пенсиянын өлчөмүнөн 7%га же 397 сомго жогору.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бул токтомунун долбоорунун кабыл
алынышы социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик,
экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт.
«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн ушул токтомунун долбоору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
расмий сайтына 2020-жылдын 7-августунда коомдук талкуулоо жол-жобосунан
өтүү үчүн жайгаштырылган.
Сунушталган долбоор колдонуудагы мыйзамдардын, ошондой эле Кыргыз
Республикасы катышуучусу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген
эл аралык келишимдердин ченемдерине карама-каршы келбейт.
2020-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн
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жогорулатууга чыгымдар Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун
бюджетинде каралган. Пенсиялык фонддун каражаттарынын эсебинен 752,6 млн.
сом керектелет.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-сентябрында №361-б
буйругу менен Макулдашуунун долбоору жактырылып, андан соң 2019-жылдын
20-декабрында Санкт-Петербург шаарында Жогорку Евразиялык экономикалык
кеңешинин жыйынында мүчө мамлекеттердин башчылары тарабынан кол
коюлган.
Аталган Макулдашуу депозитарий (ЕЭК) дипломатиялык каналдар боюнча
мүчө мамлекеттер тарабынан ушул Макулдашуу күчүнө кириши үчүн зарыл болгон
ички мамлекеттик жол-жоболор аткарылгандыгы жөнүндө кат жүзүндө акыркы
билдирүү алынган датадан баштап күчүнө кирет.

СОЦИАЛДЫК ФОНД ЭМГЕК МИГРАНТТАРЫНЫН
МАМЛЕКЕТТИК ПЕНСИЯЛЫК СОЦИАЛДЫК
КАМСЫЗДАНДЫРУУ СИСТЕМАСЫНА КАТЫШУУНУ
ЖОГОРУЛАТУУГА КҮЧ-АРАКЕТТЕРИН УЛАНТАТ
Жумуш издеп чет жактарга кеткен бир мезгилдердеги кызжигиттердин алды бүгүн пенсия курагына жетейин деп калган муун
болду. Алардын саны ар кандай маалыматтарда 500 миңден 1 миллион
адамга чейин чаап барат деп айтылат. Эми алардын келечектеги
пенсиясы кандай болот, жаш кезиндегидей иштей албай калган
чагында ошончо жоон топ мигрант пенсиясыз калабы? Төмөндө ушул
суроолорго жооп берилет.
Кыргыз
Республикасынын
«Мамлекеттик
пенсиялык
социалдык
камсыздандыруу жөнүндө» Мыйзамына ылайык пенсия алууга Кыргыз
Республикасынын камсыздандырылган жарандары, республикада жашап,
мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандырууга төгүм төгүшкөн чет
өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар дагы укуктуу.
Эмгек мигранттарынын көпчүлүгү башка өлкөлөрдө белгилүү бир мезгилде
иштеп жүрүп, ал өлкөнүн пенсиялык курагына ( адамдын пенсияга чыгууга жеткен
курагы) жетпестен, өз мекенине кайтып келген учурлар арбын. Ошондо мекенине
кайтканда пенсия албай калуу тобокелчилиги бар. Себеби Кыргыз Республикасынын
Социалдык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрүн төгүшкөн эмес. Ал эми башка
өлкөлөрдө жүргөн кезинде алар төлөгөн камсыздандыруу төгүмдөр ошол өлкөнүн
пенсиялык фонддорунда кала берет, башка өлкөлөрдөгү иштеген мезгилдери
Кыргызстанда камсыздандыруу стажына кошулуп эсептелбейт.
Ушундай себептерден улам, 2015-жылы Кыргыз Республикасы Евразия
экономикалык бирлигине киргенден баштап, Кыргыз Республикасынын
Социалдык фонду Евразия экономикалык Комиссиясынын аянтында ЕАЭБ
мүчө мамлекеттеринин компетенттүү жана ыйгарым укуктуу органдары менен
биргеликте ЕАЭБ алкагында эмгектенген жарандардын пенсиялык камсыздоосу
жөнүндө Макулдашуунун долбоорун иштеп чыгып, андан соң 2019-жылдын
20-декабрында Санкт-Петербург шаарында, мүчө мамлекеттердин башчыларынын
деңгээлинде Жогорку Евразия экономикалык Кеңешинин жыйынында бул
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Макулдашууга кол коюлган.
Кыргыз Республикасы тарабынан аталган Макулдашуу 2020-жылдын
24-июлунда Кыргыз Республикасынын № 93 Мыйзамы менен ратификацияланды.
Бирок, Макулдашуу күчүнө бардык мүчө-мамлекеттер тарабынан
ратификациялоо тууралу маалымат түшкөндөн кийин кирет.
Макулдашуу күчүнө кириши менен ЕАЭБке мүчө - мамлекеттерде эмгектенген
кыргызстандык мигранттарды пенсиялык камсыздоо чөйрөсүндөгү төмөнкү
маселелерди чечүүгө мүмкүндүк берет:
 эмгекке орноштурган мамлекеттин жарандары менен барабар пенсиялык
камсыздоо чөйрөсүндө эмгекчилердин тең укуктарын түзүү жана ишке
ашыруу;
 ар бир мамлекет аймагында иш стажынын мезгили үчүн төлөп берет
(камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнгөнүн эске алып);

 ар бир мамлекет мыйзамдарына ылайык пенсияга укугун аныктайт жана
өлчөмүн эсептейт;

 пенсияга укугун аныктоо үчүн камсыздандыруу стажын жалпылоо каралган;

 ЕАЭБ мүчө мамлекеттерде эмгектенгендерди пенсиялык камсыздоо жөнүндө
макулдашуу күчүнө киргенден баштап камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнгөн
мезгил үчүн пенсияларды экспорттойт.
Макулдашуудагы дагы бир артыкчылык - пенсияга чыгуу укугу, топтомо
пенсиядан, ошондой эле майыптык боюнча, баккан адамынан айрылгандыгы
боюнча пенсиялардан сырткары мүчө-мамлекеттердин аймагында иштеп тапкан
12 ай толук эмгек стаждан кем эмес болгондо келип чыгары, эмгектенгендер
мыйзамдарга ылайык пенсия чектөөгө талапкер боло алары белгиленген. Топтомо
пенсияга, ошондой эле майыптык боюнча, баккан адамынан айрылгандыгы боюнча
пенсияларга укук мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык белгиленет.
Медициналык күбөлөндүрүүнү өткөрүү жана майыптыкты белгилөө мүчөмамлекеттердин мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.
Ошондой эле Макулдашуунун алкагында компетенттүү органдар менен
ыйгарым укуктуу органдардын ортосунда кызматташуу каралган. Ошону менен
бирге эле пенсия чектөө үчүн зарыл документтер аларды таануу жол-жоболорун
өткөрбөстөн таанылат.
Макулдашуу күчүнө киргенден кийин ээ болгон эмгек стажы үчүн пенсия чектөө
жана төлөө тийиштүү эмгек стажга ээ болгон аймакта мүчө-мамлекет тарабынан
жүргүзүлөт. Макулдашуу күчүнө киргенге чейин ээ болгон эмгек стажы үчүн
пенсия мүчө-мамлекеттердин мыйзамдарына жана 1992-жылдын 13-мартындагы
Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине катышкан мамлекеттердин
жарандарынын пенсиялык камсыздоо жаатындагы укуктарынын кепилдиктери
жөнүндө мыйзамдарына ылайык чектелет жана төлөнөт.
Алсак, Кыргыз Республикасына Көз карандысыз Мамлекеттердин
Шериктештигине катышкан мамлекеттерден келген адамдарга биздин
республиканын мыйзамдарына ылайык эмгек стажына мурда жашаган жери
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөн шартта бул мамлекеттердин
кайсынысынын аймагында болбосун 1995-жылдын 31-декабрына чейин жүргүзгөн
эмгек ишмердигинин мезгилдери эсептелет.
ЕАЭБ мүчө мамлекеттер үчүн Макулдашуунун кабыл алынышынын
артыкчылыктары:
 Эмгек стажын жана пенсиясын жоготпостон ЕАЭБ каалаган мамлекетинде
иштөө мүмкүнчүлүгү
 Аймактардын теңдиги жана пенсияларды экспорттоо
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 Легалдуу ишке орноштурууга дем берүү
ЕАЭБке мүчɵ-мамлекеттердин ортосунда эмгекчилердин пенсиялык
укуктарын жана активдерин толук кандуу жана тобокелсиз ɵткɵрүп берүү
мүмкүнчүлүгү эмгекчилердин ɵздɵрү үчүн дагы, ошондой бул ɵлкɵлɵрдүн
экономикасынын туруктуу өнүгүшү үчүн дагы ɵтɵ маанилүү экендигин белгилөө
зарыл. Пенсиялардын мобилдүүлүгү жумушчу күчтөрдүн эркин жүрүшүнүн жана
макулдашылган пенсиялык социалдык саясаттын ажырагыс бөлүгү болуш керек.
Дагы бир маанилүү жагдай:
Кыргыз Республикасынын
Президенти
С.Жээнбековдун 2018-жылдын 9-10-апрелинде Түркия Республикасына болгон
расмий сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Түркия
Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда Социалдык камсыздоо жөнүндө
келишимге жана аны ишке ашыруу боюнча Административдик макулдашууга кол
коюлган жана Кыргыз Республикасы тарабынан аталган келишим 2019-жылдын
23-январында Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен ратификацияланган.
Эки республиканын жарандары үчүн пенсиялык укуктарды жана милдеттерди
белгилөөдө бирдей шарттарды түзүү Келишимдин жана Келишимди ишке ашыруу
боюнча Административдик макулдашуунун максаты болуп саналат.
Пенсия эсептөө үчүн эки мамлекеттин аймагында камсыздандыруу стажын
эсептөө шарттары түзүлгөн. Келишим эки өлкөнүн эмгекчилеринин эркин
жүрүшүнө жана абалын мыйзамдаштырууга көмөк берет.
Келишимде Тараптардын бири тарабынан дайындалган пенсиялар экинчи
Тараптын аймагында жашагандыгына карабастан адамдарга ошол эле өлчөмдө
төлөнөөрү каралган.
Келишимде ошондой эле эмгектик мертинүү жана кесиптик оору боюнча
төлөмдөр, кош бойлуулук жана төрөт жана убактылуу эмгекке жарамсыздык
боюнча жөлөк пулдарды төлөп берүү жагы да каралууда.
Пенсияга укугун аныктоо үчүн Тараптардын ар бири өз мыйзамдарына ылайык
ээ болгон стажды эске алат, эгерде Келишим түзүп жаткан Тараптын биринин
мыйзамдары боюнча камсыздандыруу стаж жетишсиз болсо, эки Тараптын
мыйзамдары боюнча түзүлгөн камсыздандыруу стажын кошуу каралууда.
Келишимге ылайык Тараптардын ар бири аймагында иштеген мезгил үчүн
пенсиянын бир бөлүгүн төлөп берет.
Аталган келишим Түркия Республикасы тарабынан ички укуктук жол-жоболору
аяктагандыгы тууралуу билдирүү алган датадан кийинки үчүнчү айдын биринчи
күнүнөн тартып күчүнө кирет.
Андан сырткары Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду Корея
Республикасынын Улуттук пенсиялык кызматы (УПК) менен кызматташууда.
Кореянын улуттук мыйзамдарына ылайык ал жакта эмгектенип жаткан
жарандарыбыз Корея Республикасынын жарандарындай эле пенсиялык
укуктарын пайдалана алышат. Эмгек ишмердиги бүткөндөн кийин Кореянын
УПК бир жолку төлөмдөр түрүндө пенсиялык топтоолорун ала алышат. Ал
үчүн Социалдык фонд арыз ээлеринен документтерди кабыл алып, берилген
документтердин толтурулушунун сапатын, толуктугун текшерет жана Корянын
УПК документтердин жөнөтүлүшүн камсыз кылат.
Азыркы учурда бир жолку төлөм боюнча пенсиялык топтоолорун алгандардын
саны 22 адамды түздү, анын ичинен Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду
аркылуу пенсиялык топтоолорун алгандардын саны 20 адамды түздү.
Мындан ары, Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду эмгек
мигранттарынын мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу
системасына катышууну жогорулатуу багытында күч-аракеттерин улантат.
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ИПОТЕКАЛЫК ТУРАК ЖАЙДЫ НАСЫЯЛОО
ҮЧҮН - ПЕНСИЯЛЫК ТОПТООЛОР
1 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-декабрындагы №710
“2012-жылдын 24-октябрындагы № 745- «Кыргыз Республикасынын Социалдык
фонду тарабынан Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунун пенсиялык топтолгон
каражаттарын төлөп берүү эрежеси жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү
тууралуу» токтомун ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Саламаттык
сактоо министрлиги, «Мамлекеттик ипотекалык компания» ААКы, коммерциялык
банктар менен биргеликте пенсиялык топтоо каражаттарын бир жолу төлөп берүү
боюнча иш алып барууда.
Аталган расмий документке ылайык ипотекалык кредит алып жаткан адамдардын
өздүк камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндөгү пенсиялык топтоолору эсепке
алынган беш жүз эсептик көрсөткүчтөн кем эмес суммада болсо жана менчик турак
жайы жок болгон шартта;
- Пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) мөөнөтүнөн мурда
алууга укук берген оор оорулардын тизмесине ылайык дарылануусу узак мөөнөттүү
жана оор эсептелген адамдарга өздүк камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндө
эсепке алынган пенсиялык топтоолору болсо пенсиялык топтоо каражаттарын
Социалдык фонд бир жолу төлөп берүүдө .
Ипотекалык кредит алып жаткан адамдарга пенсиялык топтоо каражаттарын алуу
үчүн төмөнкү документтер керек:

- ипотекалык кредит боюнча алгачкы төгүмдү каржылоо үчүн белгиленген
формадагы арыз;
- алуучунун инсандыгын ырастаган документтин көчүрмөсү жана салыштыруу үчүн
түп нускасы.
Оор оорулары бар адамдарга пенсиялык топтоо каражаттарын алуу үчүн төмөнкү
документтер керек:

- алуучунун инсандыгын ырастаган документтин көчүрмөсү жана салыштыруу үчүн
түп нускасы.

- арыз башка адам тарабынан берилсе, пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын
топтоо бөлүгүн) алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна кайрылуу
укугу менен өкүлүнө нотариус тарабынан ырасталган ишеним кат, ошондой эле
өкүлдүн ким экендигин ырастаган документтин көчүрмөсү жана салыштыруу үчүн түп
нускасы;
- Оорулардын тизмегине ылайык оорунун атын көрсөтүп, саламаттык сактоо
жаатындагы Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органына караштуу
саламаттык сактоо уюмунун мөөрү жана жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн,
пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) мөөнөтүнөн мурда
алууга укук берген оор оорулары бар экендигин ырастаган маалым кат.
Ипотекалык кредит алып жаткан камсыздандырылган адамдын пенсиялык
топтоолору бар экендигин ырастоо, ипотекалык кредит берүүнү жактыруу тууралуу
ырастоо боюнча маалымат алмашуу Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду
менен коммерциялык банктардын ортосунда техникалык макулдашуунун алкагында
ипотекалык турак жай насыялоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган аркылуу ишке
ашырылат.
Сентябрь, 2020-жыл
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Пенсиялык топтоо каражаттарын төлөп берүү жөнүндө акыркы чечим үчүн
маалымат алмашуу Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду тарабынан
«Мамлекеттик ипотекалык кредит» ААК, «Түндүк» ЭВӨС аркылуу жүргүзүлөт.

«Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна караштуу Мамлекеттик топтолуучу
пенсиялык фонду» мекемеси камсыздандырылган адамга ипотекалык кредит берүүнү
жактыруу тууралуу ырастоону алгандан кийин пенсиялык топтоо каражаттарын
(пенсиянын топтоо бөлүгүн) банктын ырастоосунда көрсөтүлгөн банк эсебине которот.
Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 2010-жылдан баштап азыркы күнгө
чейин ар бир камсыздандырылган адам боюнча пенсиялык топтоолорунун эсебин
жүргүзүүдө жана жарандар ипотекалык кредит алуу үчүн тийиштүү органдарга
кайрылардан мурда Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун сайтында өздүк
кабинетке кирүү үчүн каттоодон өтүп, топтоолору жөнүндө билсе болот.
Аталган кызматты алуу үчүн камсыздандырылган адам Кыргыз Республикасынын
Социалдык фондунун органдарына инсандыкты ырастоочу документ менен кайрылып,
өздүк кабинетке кирүү үчүн каттоодон өтүшү керек.

ОшондойэлежарандарКыргызРеспубликасынынСоциалдыкфондунуноргандарына
инсандыкты ырастоочу документ менен кайрылып, өздүк камсыздандыруу эсебинен
маалыматтарды ала алышат.
Документтерди өткөрүү механизми ченемдик укуктук актыларда кадамдалып
жазылган жана алар жөнүндө кененирээк коммерциялык банктарга, «Мамлекеттик
ипотекалык кредит» ААКына, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна
кайрылып билсе болот.
Бул кызмат көрсөтүү акысыз.
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КОММЕРЦИЯЛЫК БАНКТАРГА МААЛЫМАТ
БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ
«Санарип
Кыргызстан
2019-2023»
санариптик
трансформациялоо
концепциясын ишке ашыруу боюнча Жол картаны аткаруунун алкагында
жеке маалыматтарды пайдалануунун коопсуздугун камсыздоону эске алып,
Социалдык фонд тарабынан «Түндүк» ЭВӨС (электрондук ведомстволор аралык
өз ара аракеттенүү системасы) аркылуу банк сектору үчүн эмгек акынын өлчөмүн
бышыктоо жөнүндө маалымат берүү мүмкүнчүлүгү иштелип чыкты.
Тагыраак айтканда, коммерциялык банктар үчүн акыркы 3 жылдагы ӨКЭден
(өздүк камсыздандыруу эсебинен) маалымат берүү жана пенсиянын өлчөмү
жөнүндө маалымат берүү боюнча атайын тейлеме кызматы иштелип чыкты.
Ошону менен катар, Социалдык фонддун маалыматтык системасынан
коммерциялык банктарга маалымат берүү боюнча пилоттук долбоор дагы даяр
болду.
Кол коюлган макулдашуга ылайык атайын адаптерлерди пайдалануу боюнча
техникалык аспектилерди жана жеке маалымат субъекттеринен макулдугун
алуу механизмдерин өзүнө камтыган ӨКЭден маалымат берүү боюнча пилоттук
долбоордо коммерциялык банктар менен өз ара аракеттенүү боюнча иштер
башталды.
Берилип жаткан электрондук кызматтардын сапатын жана ылдамдыгын
жогорулатуу жана коммерциялык банктар менен электрондук өз ара аракеттенүү
максатында Социалдык фонд субъекттерден электрондук документ түрүндө
макулдугун алуу боюнча өзүнчө маалыматтык системаны киргизүү үчүн
техникалык тапшырманы иштеп чыгуу боюнча иштерди бүткөрдү.
Пилоттук долбоордун бул этабында Кыргыз Республикасынын Социалдык
фонду төмөнкү коммерциялык банктар менен Макулдашууга кол койгон:
1. «Бай-Түшүм» ААК;
2. «Компаньон» ЖАК;
3. «РСК» ААК;
4. «Айыл Банк» ААК;
5. «КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы» ААК;
6. «Бакай Банк» ААК;
7. «ЭкоИсламикБанк» ЖАК;
8. «Дос-Кредобанк» ААК;
9. «Финка Банк» ААК;
10.«ФинансКредитБанк» ААК;
11. «Евразия Сактык Банкы»;
Бүгүнкү күндө коммерциялык банктардан жарандардын кредиттик бүтүмдөрү
үчүн жеке маалыматтарды алууга 4000 суроо-талап түшүп иштелип чыккан.
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Академик ЖАМИН АКИМАЛИЕВ:
"КУДАЙ МАГА ДӨӨЛӨТТҮҮ ӨМҮР БЕРДИ"
Академик Жамин Акималиев боорун жерден көтөргөндөн тартып
өмүрүн жана эмгек ишмердигин өлкөсүнө арнаган белгилүү инсан. Анын
эмгек таржымалы партиянын райондук комитетинин 1- секретары,
33 жыл Кыргыз ССРинин Жогорку Советин кошо эсептегенде депутат,
Улуттук илимдер академиянын академиги, айыл чарба илимдеринин
доктору, профессор, КРнын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер,
КР Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты. Элине жасаган эмгеги үчүн
Ленин, Манас, Октябрь Революциясы жана 2 жолу Эмгек Кызыл Туу
ордендери менен сыйланган.
Кыргыздын өлбөс классикасына айланган “Жалжалым” (сөзү
А. Токомбаевдики) чыгармасынын автору.
- Сиз жөнүндө маалымат топтоп жатып кызыктуу эки нерсени
учураттым. Мектепти экстренно аяктаган экенсиз. Ошол, Сиздин
бала курагыңызда эле мектепти экстренно аяктаганга мүмкүндүк бар
беле?
- Ооба, согуш учурунда, 1943-1944-жылдары класстан класска аттап жатып 15
жашымда мектепти аяктагам. Ал убакта китеп окуганга кызыкчубуз, мектептин
китепканасында мен окубаган бир да китеп калган эмес. Болгондо да, эне тилде
жазылган көрүнүктүү чыгармалар. Анан мектепти бүтүп, атама ырчынын окуусуна
окуйт элем дедим. Ошол учурда Москвадагы соода институтунан кабыл алууга
Ак-Талаа району боюнча 1 орун келип, ал мага тийген. Ошондуктан Фрунзеге
обончу-ырчынын окуусуна жибериңиз же Москвага деп туруп алсам атам ойлонуп
турду да “Сен, ошол соодагер менен артисттин окуусуна барбайсың, башкасына
бара бер” деди. Сөзүнө турган киши болчу. Москваны коюп борбор шаарда
жаңыдан Мамлекеттик университет ачылды эле ошол жерге тил-адабият окуусуна
жибергиси келди. Ал университет мени “араң 15те экенсиң” деп кабыл албай койду.
Айыл чарба институтуна барсам, “алыс жана тоолуу жерден келипсиң”, деп кабыл
алышты. Ошентип окуп калдым. Кесипти туура тандаганымды кийин түшүндүм.
Агроном болуп, академик даражасына чейин жеттим. Артист болуп же филология
багыты боюнча кетсем кандай болмок, азыр элестете албайм.

- Экинчи кызыктуу нерсе, тагыраак айтканда таң калганым - Сиз
пенсия албайт экенсиз. Эмне үчүн? Сурап жатканым, атын атабай эле
койгонум туура болор, кыргызга төбөсү көрүнгөн Сиздей белгилүү бир
инсан, мени мамлекет толук деңгээлде сыйлап туруш керек, мен элден
өйдө турсам болмок” деп нааразы болгонуна өзүм күбө болгом.
- Мен 1996-жылы 60 жашка чыктым. Ал кезде эркектер 60 жашында пенсияга
чыкчу. Кыргыз Агрардык академиясынын президенти, Жогорку Кеңештин
депутаты элем. Жумушум, айлыгым ошол учурдун баасы менен алганда жакшы
болчу. Бир күнү президенттин аппаратынан кыздар чалып калышты. “Сиз
алтымышка чыгыптырсыз, пенсияга документти бизге жибериңиз, калганын биз
бүтүрөбүз, жетекчилик Кыргызстандагы кадыр-барктуу, эмгеги сиңген он чакты
кишиге жогорулатылган пенсияны коёлу деп жатабыз”,- дешти. Ал кезде Аскар
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Акаев президент болчу. Пенсиялык китепчени да шаан-шөкөт менен тапшырышмак.
96-жылы өтө оор учур эле. Өлкө боюнча калктын жарымы жакырчылыкта жашачу.
Анан “академиядан алган айлыгым 30 миң болсо, пенсиям бир топ миң сомду чапса,
ал эми эл ачка отурса алардын бетин кантип карайм?..” деп ойлонуп-толгонуп
жатып он чакты күндөн кийин президенттин аппаратына кайра чалдым. Ошол
суммадагы пенсияны жакыр элдин жашоосуна, пайдасына кошоюн деп чечтим
дедим да документтеримди берген жокмун. Ошондон ушул күнгө чейин албай
жүрөм. 25 жыл өттү. Албетте, акча мени тепкилебейт эле бирок, эл кыйналып
турганда мага бере турган ири көлөмдөгү акчаны элге жумшагыла дедим. Аны
көп жылы эч кимге деле айткан эмесмин, өткөндө 7-телеканалдан телефон чалып
“ушундай маалымат уктум, чынбы?” дешкенинен, “ооба” дегем. Андан кийин эле
коомго жайылып кетти. Пейилди оңдомоюн биз оңолбойбуз, карантин учурунда
50-60 миң пенсия алгандар бар. Айрымдар чоң суммадагы айлык, андан сырткары
чоң пенсия алышат. Ушул күндөрү бир айлыгын элге жумшап койсо кандай жакшы
жардам болмок. Бир чети башкаларга дагы үлгү болмок.

– Жакындарыңыз бул кадамыңызга кандай карады?
– Кээ бири “ошончо акча чогулуп калыптыр, азыр өзүңүз деле алып албайсызбы”
дешти. Ал тургай айылдагы туугандар мага таарынып: “Ошол пенсияңызды
убагында алып, бизге деле жардам кылып берип турбайт белең”,- дешти. Кудай
канча жашты жазганын билбейм, бирок мындан аркы жашоомдо деле пенсиямды
алайын деген оюм жок. Чындыгында, мындай орчундуу кадамды эч кимге
мактанбай эле, соопчулук катары жасагам. Андан мен кемип деле калган жокмун.
Кудай мага бала-чака, небере-чөбөрө, бакыт-таалай, дөөлөттүү өмүр берди.

– Пенсия албасаңыз кайдан каражат таап жашайсыз же ишкерлик
кыласызбы?
– Ушул күнгө чейин, атамдын осуятын аткарып, соода жаатына жологон
жокмун. Кудайдын берген энчиси менен жашап келе жатам. Эмгек стажым 68
жыл. Кандай гана кызматта иштеген жокмун. Оокатым Кудайга шүгүр,жетишет.
6 балам бар, алды 60 жашка чыкты. Алар менден акча аябайт, бирок берет деп
эле сурай бербейм. Акчаны үнөмдүү пайдалансаң эле жетет. Ушул күнгө чейин
ысырапкорчулукка жол бербейм, той-ашка дайыны жок барбайм. Кыскасы, чеке
териң менен тапкан акчанын баркын билип жашайм. Топуратып конок чакырбайм.
Ызы-чууну жаман көрөмүн. Үйдө ичкилик ичкен киши жок. Бул дагы чыгымды
аябай азайтат экен. Пейилиң тар, ач көз болсоң, 6 миллион айлык алсаң да, жетпейт.
Ушул тапта мамлекеттик эле кызматта иштейм, бир нече жылдан бери Кыргыз
илимий изилдөө дыйканчылык институтунун жетекчисимин.
– Сиздин ырдап жүргөнүңүздү билебиз, обончулук өнөрүңүз жөнүндө
да уксак дейбиз
Азыр деле обон жаратууга каалоом бар. Өрүк комузумду чертпей калсам көңүлүм
чөгүп кетет. Жумуштун көптүгүнөн убакыт артпай калып жатат. Радионун алтын
казынасында ондон ашык обонум сакталып жүрөт. Кээде, көнүлүм көтөрүлгөндө,
комуздун коштосуунда ырдап калам. 1-2 катылып жаткан обонум бар, ошолорду
чыгынып радио-телеге бере албай жүрөм.

– Биздин элде 50дөн эңкейип, 60ты ашса эле кемпир-чал болуп отуруп
калганды жакшы көрүшөт. Неге көп ооруйбуз? Сиздин пикириңиз кандай
ушул боюнча?
– Мен 85-жашымдын чайын ичип олтурам. Бала кезимде жайлоодо ат үстүндө
жүрдүм. “Арпанын Ала-Тоосунун” таза абасында жуурат айран, майлуу сүт, каймакка
көөлөнгөн талкан жана курут жеп чоңойдук. Боюм 150 сантиметр эле. Баары мени
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тоготушпайт. Намызданып жүрүп, акыры спортко бардым. “Оор темирди кантип
көтөрөм?” деп штангадан качып гимнастикага ыктадым. Күндүз окуп, кечинде
машыгып жатып эки жылда боюм 166 сантиметр болду. Ден соолугумду ошол кезден
баштап колго алдым десем болот. Дагы бир сырым, тамеки тартпайм. 57 жашымда
ичимдикти токтотком. Жаңы төрөлгөн кишидей болуп, экинчи өмүрүмдү сүрүп
жаткандаймын. Жүрөгүм, ичегилерим, өпкө, боорум жакшы, кан басым, диабет
деген көйгөй жок. Күндө саат алтыда турам. 10-15 мүнөт желип чуркайм, көнүгүү
жасайм. Муздак сууга чайканам, мончону аябай жакшы көрөм. 120 градус ысыкта
тердеп, кайра муздак бассейнге чөмүлөм. Ошондо тырмагыңдын учуна чейин кан
жүгүрүп, тим эле жашара түшөсүң. Дайыма көк чай ичем. Тамак тандабайм, бирок
анын сапатын карайм. Жылыткан тамак жебейм. Кызылча салатты жакшы көрөм.
Кечки сегизден кийин тамак ичпейм, уктаардын алдында 1 саат жөө басам. 7-8
сааттан кем эмес уктайм, уйкум аз болуп калса жүрөгүм бат-бат сого баштайт. Азыр
буттарым ооруп калат. Ага карабай басып, чуркай берем. Көлгө барганда апрель
айында деле сууга түшө берем, муздак сууну жакшы көрөм дебедимби, ушундан
улам муундарым ооруп калып жатат окшойт. Анан ушул кезде да машинаны өзүм
айдап, жыл сайын Көл жана Нарынга барып, андан рахат алам.

– Айыл, мал чарбаны мыкты билген адам катары үйүңүздө
багбанчылык кылып, мал багасызбы?
– Бүт өмүрүмдү жер менен иштедим. Бирок кылган ишимдин баары коом, эл үчүн
болду. Көбү “Акималиевдин менчиктештирип алган жери көп” деп айтышат экен.
Менде бир сотых да жер жок. Жадагалса Ак-Талаа районундагы Үгүт айылындагы
үлүш жеримди иниме бергем. Агрардык университеттин жанында илгери Москва
куруп берген 5 кабат там бар, ошонун биринчи кабатында төрт бөлмөлүү үйдө
жашайбыз. Ушул күнгө чейин борбордо особняк салайын деген максатым да болгон
эмес. Эшиктин алдына жүзүм тигип койгом. Андан башка багбанчылык кылбайм,
мал да кармабайм. Азык-түлүктү шаарга жакын жайгашкан тааныш чарбалардан
сатып алып, тамакты үйдө гана даярлайбыз. Кышкы согумду, өзгөчө чучук, карта,
казыны айылдан алып келебиз.
Ар дайым бакубат болуңуз!
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ПЕНСИЯГА ЖАҢЫДАН ЧЫККАНДАРГА

ПЕНСИЯНЫ КОЛУҢУЗГА АЛУУ ҮЧҮН

Пенсияны колго алуу
үчүн сиз адегенде
пенсия алуу ыкмасын
(пенсияны үйүнө почта
бөлүмүнүн кызматкери
менен жеткирүү, почта
бөлүмүнүн же банктын
кассасында алуу же
пенсиясынын суммасын
пенсионердин банктагы
карт-эсебине которуу
аркылуу) тандап
алышыңыз кажет.

Эгерде пенсионер
жеткирүү ыкмасын
өзгөрткүсү келсе,
ал пенсиялык иши
турган Социалдык
фонддун аймактык
башкармалыгына
бул жөнүндө жазуу
жүзүндө кабарлоосу
керек.

Эгерде пенсионер коммерциялык банктын тейлөөсүнө өтүүнү чечсе,
ал алдын ала пенсиясын алууга ыңгайлуу жана пайдалуу банкты
тандап, жанына паспортун жана пенсиялык күбөлүгүн алып банк
менен тийиштүү келишим түзүп, андан кийин гана банк эсебинин
маалыматтары менен пенсиялык иши турган Социалдык фонддун
аймактык башкармалыгына барып анан пенсияны жаңы ачылган
банк эсебине чегерүү жөнүндө арыз бериши керек.

Эгер, жумуштап сыртка кетип же кандайдыр бир башка жүйөөлүү
себептер менен пенсияны өзүңүңүз ала албай турган болсоңуз
сиздин пенсиясыңызды сиз ишеним көрсөткөн адам алып турса
болот. Ишеним кат боюнча колдонуу мөөнөтү бир жылдан өткөн
пенсия пенсионер жыл сайын аны пенсия алган жери боюнча
каттатуу фактысын ырастаган шартта ишеним каттын
бардык колдонуу мөөнөтүнүн ичинде төлөнөт.

Сентябрь, 2020-жыл
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САЛАМДАШУУНУН ЖОЛ-ЖОБОСУ
Этнограф Динара Молдокулованын айтымында, кыргыздардын салттык
турмушунда кол алышып учурашуу адеби жок болгон. Көпкө көрүшпөгөн,
жакын адамдар гана кол алышып, төш тийгизишип учурашкан. Кол берүү
— ажыга барган же аалым адам менен жолукканда гана боло турган. Кол
дайыма эле таза болбойт. Ошондуктан кол алышуу терс көрүнүш катары
саналчу.
Мындан тышкары, антташканда гана кол алышуу шарт болгон. Кол
алышкан убададан кыргыз кайткан эмес. Ошондуктан кол кармашып
антташууну, убадалашууну кыргыз "кудайдын мөөрүндөй" көрүп, "кол —
кудайдын мөөрү" деп айтышкан.
Туура саламдашуунун жол-жобосу
— Кичүү киши өзүнөн улууга биринчи учурашат. Улуу киши сөзсүз түрдө алик алып,
аны жоопсуз калтырбашы керек. Айтылган саламды жоопсуз калтырып, алик албай
коюу абдан чеки иш. Мындай адамды "саламдан садага кеткен" деп жаман көрүшкөн;
• Сырттан кирген киши учурашпай кирбейт. Үйгө сырттан кирип келген киши
жашына, даражасына карабай милдеттүү түрдө олтургандарга салам айтып кирүүгө
тийиш;
• Тең курактуу жашташ эркек менен аял кезигип калса, эркек киши биринчи
учурашат;
• Жол жүрүп келе жаткан эки атчан жолукса, күн чыгыш тараптан келе жатканы
биринчи болуп салам айтат;
• Жолдон өтүп бара жаткандар жол жээгинде отургандарга озунуп саламдашкан;
• Жогору жактан келе жаткан улуу болсо да, кичүү болсо да төмөн жактан келе
жаткан адамга биринчи учурашат;
• Аз киши көп кишиге кайрылып келип, алыс болсо колун бооруна алып
саламдашат;
• Ооруп жаткан адамга соо киши келип учурашып, ал-жайын сурайт.
Аялдар кантип саламдашкан?
Тарых илимдеринин кандидаты, тарыхчы Гүлзада Абдалиеванын айтымында,
кыргыздын учурашуу салттык этикасы боюнча, аял киши эркек кишиге азыркыдай
кол берип, өбүшүп учурашмак тургай үн чыгарып салам айткан эмес.
• Турмушка чыга элек секелек кыздар улуу адамдарга үн чыгарып "амансызбы,
арбаңыздар?" деп гана саламдашып койгон;
• Келин болуп келгенден тарта акырын гана ийилип, жүгүнүп учурашкан;
• Жаш курагы өтүп калган апалар абысын-ажын, туугандарына баш ийкеп гана
саламдашып, андан соң гана мал-жанын, ал-абалын сурашкан;
• Аялдар жашташ болсо баш ийкеп учурашса, кичүүлөр улууларга жүгүнгөн.
"Ийилип, жүгүнүп учурашуу салты азыр Ысык-Көл аймагында гана сакталып калды.
Келиндин тарсылдап, үнүн чыгарып же кол алышып учурашуусунун ордуна акырын
гана ийменип коюу биздин салтта сакталып калган жакшы жөрөлгө деп ойлойм. Негизи
ар кимде ар кандай энергия, инфекция болот. Демек, кол алышып, өбүшүп учурашуу
гигиеналык жактан туура эмес", — деди Абдалиева.
Тарыхчылар кошумчалап кеткендей, учурашкан адамга карата улуулар алкыш,
жакшы тилек сөз айтып, жүгүнгөн келиндерге батасын берип, ийилип учурашкан
жаштарга жакшы кебин аяган эмес.
Таалайгүл Усенбаева
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ОФИЦИАЛЬНО

О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО
НАЧИСЛЕННЫМ ПРОЦЕНТАМ, ПЕНИ, НАЛОГОВЫМ
САНКЦИЯМ, ШТРАФАМ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал
Закон Кыргызской Республики «О реструктуризации задолженности
по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по
страховым взносам».
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2020 года.
Целью данного Закона является стабилизация и поддержка финансовоэкономического состояния налогоплательщиков и плательщиков
страховых взносов по государственному социальному страхованию
в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 путем
реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени,
налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам по государственному
социальному страхованию.
Реструктуризации подлежит налоговая задолженность, в том числе
задолженность по налогам на добавленную стоимость на импорт, акцизному налогу
на импорт, взимаемым таможенными органами, и задолженность по страховым
взносам по государственному социальному страхованию налогоплательщиков и
плательщиков страховых взносов по государственному социальному страхованию
в порядке и на условиях, предусмотренных данным Законом.
Законом предусмотрено, что налогоплательщики освобождаются от
обязательств уплаты пени и налоговых санкций, начисленных за несвоевременную
и (или) неполную уплату налогов, образовавшихся по состоянию на 1 июля 2020
года, путем их списания в следующих объемах и случаях:
— 100 процентов − при полном погашении основной задолженности по
основным суммам налогов в срок до 1 июля 2021 года;
— 50 процентов − при полном погашении основной задолженности по основным
суммам налогов в срок до 31 декабря 2021 года.
Плательщики страховых взносов по государственному социальному
страхованию освобождаются от обязательств уплаты пени и штрафов, начисленных
за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых взносов, образовавшихся
по состоянию на 1 июля 2020 года, путем их списания в следующих объемах и
случаях:
— 100 процентов — при полном погашении основной задолженности по
страховым взносам в срок до 1 июля 2021 года;
— 50 процентов — при полном погашении основной задолженности по
страховым взносам в срок до 31 декабря 2021 года.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 31
декабря 2021 года.
Сентябрь, 2020-жыл
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РЕЦЕПТ БЕЛЬГИЙСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ:
КАК ЖИВЕТСЯ ПЕНСИОНЕРАМ В
«СТОЛИЦЕ» ЕВРОСОЮЗА
Бельгия считается одной из самых
социально
ориентированных
стран
Европы, но пенсионный возраст здесь
тоже растет
В Европейском союзе Бельгия имеет
репутацию как страна с хорошей социальной
защитой. Но это не значит, что деньги
здесь падают на людей с неба. Государство
требует от граждан заботиться о своей
пенсии с начала трудоспособного возраста,
чтобы поступления средств в Пенсионный
фонд не прекращались.
Средний размер пенсии – 865 евро (около 67 тысяч рублей). Размер дохода в
старости зависит от рабочего стажа, статуса, семейного положения и взносов в
фонд социального страхования. Пенсионные выплаты населению производятся по
трем направлениям:
1. Предусмотренные законом отчисления из зарплат сотрудников, которые идут
на обеспечение пенсионеров.
2. Дополнительные средства к базовой пенсии, которые обеспечивает
работодатель. Размеры этих вложений зависят от доходности предприятия.
3. Индивидуальные пенсионные накопления. Для этого есть широкий спектр
негосударственных фондов. Будущий пенсионер может вкладывать туда любые
суммы. И чем раньше начинает это делать, тем больше потом сумма выплат.
Многие пенсионеры получают дополнительные бонусы к пенсии. Например,
продолжая работать после достижения пенсионного возраста. Размер надбавки
составляет примерно 9% от суммы пенсионных выплат.
Государство всячески поощряет эту практику. К примеру, недавно министерством
пенсионного обеспечения страны (да, такое там есть) приняло решение, согласно
которому с 2020 года бельгийцы смогут выходить на пенсию частично в 60 лет:
трудиться на полставки и получать 50% пенсионных выплат. Кроме того, за год
работы «вполсилы» им будут начислять полгода стажа.
Трудовой стаж в этой стране очень важен – полный объем пенсии выплачивают
только тем, кто работал не меньше 45 лет. Бывшая преподавательница из Петербурга
Лариса, перебравшаяся в Бельгию уже в пожилом возрасте, рассказывает, что
минимальная пенсия составляет 700 евро (около 55 тыс. рублей). По ее словам, это
не самая большая сумма, но с учетом дополнительных «бонусов» от государства в
виде бесплатного посещения врачей или талонов на питание этого вполне хватает.
Главная «фишка» в том, что кроме различных пособий в Бельгии имеется немало
налогов. В основном, из них и формируются щедрые государственные выплаты.
К сборам, которые платят все граждане, относятся налог с физических лиц,
корпорационный налог, налог на прибыль, налог на капитальный прирост, налог
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на недвижимость, взносы соцстрахования и гербовые сборы. Помимо основных
есть и дополнительные сборы, такие как автоналог, налог на барбекю или налог на
откровенные товары.
«Знаете, наверное, нет страны, в которой было бы столько же налогов, рассказывает Лариса. Пенсия у меня 1500 евро в месяц. Из 1500 я плачу 200 евро
постоянного налога. Еще 100 евро отдаю за базовую медицину. При этом я обязана
оформить просто страховку и страховку на госпитализацию. За них я плачу 400
евро в год. Если я заболею, могу попасть в палату на двух человек. Хочется более
комфортных условий? Оформляй другую, более дорогую страховку. Кроме того, я
плачу налог на машину — 300 евро в год. Налог на недвижимость — примерно 1000
евро в год. Еще плачу налог коммуне и ее администрации за проживание на этой
территории — около 500 евро в год. А в конце года мне присылают бумагу: мол, вы
за 12 месяцев получили столько-то пенсии, 1800 евро налогов вы уже заплатили —
заплатите, пожалуйста, еще». В целом, по словам женщины, за год на налоги у нее
уходит около 3500 евро.
Нормативный пенсионный возраст в Бельгии составляет 65 лет, но государство
поддерживает общеевропейский тренд на повышение планки, и с 2025 года она
поднимется до 66, а с 2030-го - до 67. Можно выйти на пенсию с 63 лет. И женщинам,
и мужчинам. Но в этом случае для получения пенсионного пособия трудовой стаж
должен быть 45 лет. Если его нет, то и выплаты будут скромнее, в процентном
отношении к отработанному времени.
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НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ
ПЕНСИОННЫЕ СИСТЕМЫ В МИРЕ
Пенсионные системы Нидерландов и Дании являются лучшими в мире.
Такой вывод содержится в исследовании «Глобальный пенсионный индекс»
(Melbourne Mercer Global Pension Index, MMGPI), подготовленном Центром
финансовых исследований университета Монаша (Мельбурн, Австралия) в
сотрудничестве с консалтинговой компанией Mercer.

SHARES
Сейчас 9% мирового населения по возрасту пенсионеры. К 2070 году, по данным ООН,
этот показатель достигнет 20%. «Системы во всем мире сталкиваются с беспрецедентной
продолжительностью жизни и растущим давлением на государственные ресурсы для
поддержки здоровья и благополучия пожилых людей», — заявил, представляя новое
исследование, старший партнер Mercer Дэвид Нокс. Он призвал государственных деятелей
уже сегодня анализировать достоинства и недостатки пенсионных систем в своих странах,
чтобы гарантировать благополучие будущим пенсионерам.
Исследование проводится с 2009 года. Тогда в нем были представлены данные о
пенсионных системах 9 стран. В новом исследовании MMGPI-2019, опубликованном
22 октября на сайте Mercer, проанализированы данные о том, как готовят стареющее
население к выходу на пенсию 37 стран, в которых проживает 63% населения мира.
В исследовании используются 40 индикаторов. 40% в итоговый балл приносят
показатели, оценивающие адекватность пенсионной системы (то, как она служит
улучшению финансового положения пенсионеров). Среди них, например, доля, которую
составляет минимальная пенсия от средней зарплаты, или уровень задолженности
домохозяйств в стране в процентах от ВВП.
Устойчивость пенсионной системы (суммарные пенсионные активы, пенсионные
отчисления, демографические показатели, госдолг, рост ВВП) вносит в общий показатель
35%. Еще 25% в общем показателе приходится на «целостность пенсионной системы» (речь
идет в том числе о регулировании, управлении и операционных расходах на пенсионную
систему).
Странам с суммарным баллом более 80 присваивалась оценка А. Авторы исследования
характеризуют пенсионные системы этих стран как развитые, обеспечивающие хорошую
финансовую поддержку пенсионерам и отличающиеся устойчивостью и высоким уровнем
целостности. В рейтинге MMGPI-2019 этому определению соответствуют две страны:
Нидерланды и Дания. Оценка B (от 65 до 80 баллов) характеризует пенсионные системы,
обладающие многими плюсами, но требующие доработок. В эту категорию вошли 11
стран (Австралия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Сингапур, Новая Зеландия, Канада,
Чили, Ирландия, Швейцария и Германия). Оценку С (50-65 баллов) получили пенсионные
системы, которые обладают рядом положительных черт, но одновременно нуждаются в
устранении ряда недостатков, которые в длительной перспективе грозят их устойчивости
(Гонконг, США, Малайзия, Франция, Перу, Колумбия, Польша, Саудовская Аравия, Бразилия,
Испания, Австрия, ЮАР, Италия и Индонезия). Оценку D (пенсионные системы, обладающие
не только рядом необходимых функций, но и серьезными упущениями, без устранения
которых их будущее под вопросом) получили Южная Корея, Китай, Япония, Индия, Мексика,
Филиппины, Турция, Аргентина и Таиланд.
Ни одна из 37 стран, попавших в рейтинг, не получила оценку E (пенсионные системы,
которые находятся в стадии становления).
В рейтинг MMGPI российская пенсионная система не анализировалась. Все остальные
государства из стран БРИКС в 2019 году присутствуют — Бразилия и ЮАР с оценкой С,
Китай и Индия — с оценкой D.
Пятерка лидеров и пять аутсайдеров рейтинга пенсионных систем — в нашей галерее:
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1. Нидерланды
Набранные баллы: 81
Нидерланды второй год подряд возглавляют рейтинг
стран с лучшей пенсионной системой. Пенсионные
доходы в стране включают в себя государственную
пенсию с фиксированной ставкой и профессиональную
пенсию, исчисляемую по трудовым договорам, которые
имеют большинство работников. Пенсионная система может
быть улучшена за счет снижения уровня задолженности домохозяйств, роста рабочей
силы и повышения трудовой занятости лиц, вступающих в пенсионных возраст.

2. Дания

Набранные баллы: 80,3
Дания занимала первую строчку в рейтинге с
2012 по 2017 год. По отношению минимальной
пенсии к средней зарплате страна является одним
из лидеров рейтинга 2019 года. Пенсионная
система Дании может совершенствоваться за
счет повышение уровня сбережений населения,
сокращения задолженности домохозяйств, увеличения
занятости населения предпенсионного возраста.

3. Австралия

Набранные баллы: 75,3
Пенсионная
система
Австралии
предусматривает выплату пенсии по возрасту
(из госбюджета), а также выплат, финансируемых
за счет взносов работодателей. Пенсионная
система Австралии может быть улучшена за счет
повышения пенсионного возраста по мере увеличения
продолжительности жизни.

4. Финляндия

Набранные баллы: 73,6
Пенсионные доходы Финляндии состоят
из базовой государственной пенсии и
пенсионных
выплат,
вычисляемых
в
зависимости от заработка. Система может
быть улучшена в том числе за счет повышения
минимальной пенсии для пенсионеров с низким
доходом и увеличения доли пожилых людей в рабочей силе в
более старшем возрасте по мере увеличения продолжительности жизни.

5. Швеция

Набранные баллы: 72,3
Система пенсионных доходов в Швеции была
реформирована в 1999 году. Новая система
обеспечивает минимальную гарантированную
пенсию плюс выплаты, вычисляемые из доходов.
Система может быть улучшена в том числе за счет
увеличения пенсионного возраста.
Сентябрь, 2020-жыл
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33. Мексика

34. Филиппины

Набранные баллы: 45,3
С 2019 года все мексиканцы с 68 лет начинают
получать пенсию по возрасту. В числе факторов,
которые могут помочь улучшить пенсионную
систему — улучшение регулирования частной
системы пенсионного обеспечения.

Набранные баллы: 43,7
Пенсионные
выплаты
на
Филиппинах
включают в себя небольшую базовую пенсию
и отчисления с доходов. Жители страны могут
получать пожизненную пенсию, если они вносили
пенсионные взносы в течение как минимум 120
месяцев. Система может быть улучшена за счет
увеличения минимального уровня поддержки самых
бедных пожилых людей и увеличения охвата работников
пенсионными схемами, стимулирующими их делать пенсионные взносы.

35. Турция

36. Аргентина

Набранные баллы: 42,2
Пенсионеры
в
Турции
получают
государственную пенсию, исчисляемую на
основании доходов. Действующие в стране
добровольные частные пенсионные схемы имеют
в настоящее время низкий охват. Система может
быть улучшена за счет увеличения минимальной
государственной пенсии самым бедным пожилым
людям.

Набранные баллы: 39,5
Размер пенсии в Аргентине учитывает
начисляемую будущему пенсионеру заработную
плату и его участие в добровольных пенсионных
схемах. Систему можно улучшить за счет
повышения минимальной пенсии, доступной для
самых бедных пожилых людей, и роста сбережений
домохозяйств.

37. Таиланд
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Набранные баллы: 39,4
Пенсионная система Таиланда предусматривает
пенсию по старости плюс выплаты из
финансируемых работодателями фондов и
индивидуального
сберегательного
фонда.
Система Таиланда может быть улучшена за
счет поддержки беднейших пожилых людей и
введения минимального уровня обязательных
отчислений в пенсионный фонд.
По источникам интернета
Сентябрь, 2020-жыл
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ПЕНСИОНЕР ИЗ КАРЕЛИИ ПОПАЛ
В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕСА
Каждое утро этот житель карельского города Беломорска начинает
с зарядки. Сам он её называет «лёгкой», но подобный комплекс упражнений
осилит далеко не всякий человек и молодого возраста.
Сначала - около 200 приседаний, затем - с десяток подтягиваний на турнике
и, наконец, подпрыгивания. Прыгает Валентин Фёдорович долго и с упоением,
до 500 раз за один подход. «Это нехитрое упражнение помогает войти в ритм
повседневной жизни, встряхнуть внутренние органы, - утверждает он. Таким образом из организма выводятся все шлаки и токсины».
Ну а после привычной возни в огороде пенсионер задумывается об очередном
рекорде. Иногда он старается приурочить его к какой-нибудь юбилейной
дате. Так, в прошлом году в честь своего 70-летия побил собственное же
достижение, ранее занесённое в Книгу рекордов Гиннесса: в течение получаса
сделал 1680 приседаний и 126 подтягиваний.

Стрельба сутки напролёт
Бывший спортивный врач и биатлонист, Валентин Ефимов вышел на пенсию
в начале 90-х. Тогда по телевизору и увидел рекламу: российская Книга рекордов
Гиннесса приглашает всех желающих попробовать свои силы.
«Хоть я и был уже в приличном возрасте, сил и энергии у меня оставалось
ого-го сколько! Дай, думаю, и я какой-нибудь рекорд сделаю, - смеётся Валентин
Фёдорович. - А поскольку Карелия - край озёрный, решил я поставить рекорд
по гребле. Взял обычную прогулочную лодку, выбрал маршрут. И за сутки с
небольшими остановками проплыл на ней 110 км. А свидетелями позвал знакомых
пенсионеров. Их было шестеро, они сменяли друг друга, пока наблюдали за мной».
Направляя протокол в редакцию Книги рекордов Гиннесса, Ефимов приписал:
могу, если надо, стрелять сутки напролёт из пистолета. И в ответ получил
приглашение на Гиннесс-шоу в Москву. «Кого я там только не увидел, - вспоминает
он сейчас. - Особо поразил меня 9-летний мальчик из Армении, он в течение часа
сделал 3500 приседаний. Мне стало обидно - неужели я не смогу больше? Вернувшись
домой, сделал 3802 приседания за час. Насколько я знаю, этот результат так и не
превзойдён».
Ну а в тот приезд в Москву Валентин Фёдорович, как и рассчитывал, устроил
продолжительную стрельбу из пневматического пистолета. В течение суток он
произвёл 1100 выстрелов, выбив на круглой мишени 9961 очко.
«Мне славы не надо»
«Все удивляются - как может так твёрдо стоять рука при стрельбе? А я придумал
собственную технику «зомбирования», - поясняет пенсионер. - Накануне вечером,
засыпая, улавливаю момент и делаю себе самовнушение, чего мне нужно добиться
на следующий день. Так можно внушить что угодно».
В «списке Ефимова» множество результатов, связанных с общефизической
подготовкой. Приседания, отжимания, подтягивания, те же гребля и стрельба.
Но есть и кое-что своеобразное. Например, он придумал такой «вид спорта», как
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домашнее троеборье. В течение часа по 20 минут играет в дартс, бросая дротики
в мишень, приседает и… вяжет рыболовную сеть. Кстати, как заядлый рыбак, это
дело он очень любит. Главное достижение - вязание сети в течение суток. Вышло
почти 15 тыс. ячеек.
И хотя в Книгу рекордов Гиннесса занесены лишь пять достижений Валентина
Ефимова из 86, останавливаться он не собирается. Скоро ему стукнет 75 лет, и
он хочет побить собственный результат, с которого всё и начиналось, - за сутки
проплыть на лодке более 110 км. Спрашивается, чего ради? «Вы знаете, это похоже
на какое-то наваждение. Словно наркотик - тянет и тянет. Мне славы-то не надо,
просто самому себе хочется что-то доказать, - подмигивает он. - А что? Сделаю
рекордик - и мне приятно. До ста достижений осталось не так уж много»
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ ВИТАМИНЫ
Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья рассказали, какие
витамины необходимы для организма человека и для чего они нам нужны.
Витамин А - не растворяется в воде, для его усвоения в организме необходимы
жиры, а также определённые количества белка и минералов.
Для чего он нужен:
• Полезен для зрения, предохраняет от куриной
слепоты
• Повышает сопротивляемость к инфекциям
органов дыхания
• Сохраняет наружные кожные покровы
здоровыми
• Способствует росту и укреплению костей,
здоровью кожи, волос, зубов и десен
Витамин А содержится в большом количестве в
овощах и фруктах желтого и оранжевого цвета, а также
во многих ягодах и травах. Например: морковь, абрикосы, тыква, шпинат и зелень
петрушки. Из продуктов животного происхождения содержат витамин «А»: печень,
рыбий жир, сливочное масло, желтки яиц, цельное молоко и сливки.
Витамин Д - энергия солнца способствует выработке в
коже витамина Д3, который затем переносится в печень
и почки, где превращается в активный витамин Д.
Для чего он нужен:
• Для правильного роста костей, что важно для
формирования опорно-двигательного аппарата и
профилактики рахита у детей и взрослых.
• Ускоряет процесс заживления костной
ткани при различных повреждениях, например,
переломах, трещинах.
• Профилактика
остеопороза,
поддерживая
нормальный уровень кальцификации.
Витамин Д содержится в следующих продуктах питания:
красная и жирная морская рыба, молочные продукты: сливочное масло, молоко,
сыры и другие.
Витамины группы В – это группа
водорастворимых витаминов, играющих
большую роль в клеточном метаболизме и
улучшении организма.
Для чего он нужен:
Каждый
витамин
имеет
свое
биологическое значение. Все витамины
этой группы обеспечивают нормальное
функционирование
нервной
системы
и отвечают за энергетический обмен,
поддерживают в нормальном состоянии
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пищеварительную систему, повышают сопротивляемость стрессу, помогают
стабилизировать уровень сахара в крови.
Витамины группы В содержатся в следующих продуктах питания: в цельных
злаках, мясных продуктах, яйцах, картофеле, макаронных изделиях, белом хлебе,
пивных дрожжах, орехах, зелёных листовых овощах, печени и многих других.
Витамин «С» или аскорбиновая кислота - относится к водорастворимым
веществам. В организме он не накапливается и поэтому должен поступать в
организм с пищей ежедневно. Главная функция витамина «С» заключается в
обеспечении надежной иммунной защиты.
Для чего он нужен:
• Повышает иммунитет
• Для заживления ран, ожогов и кровоточащих
десен
• Ускоряет заживления после операций
• Способствует снижению уровня холестерина в
крови
• Предохраняет от многих вирусных и
бактериальных инфекций
• Действует как натуральное слабительное
• Помогает при лечении простудных заболеваниях
Самое большое количество витамина «С» содержится в
шиповнике, облепихе, черной смородине, капусте, перцах разного цвета. Немного
содержат аскорбиновую кислоту такие овощи как зеленый лук, картофель, чеснок,
огурцы, редька, зеленый горошек.
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КРАЙНЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГЛАЗАХ
И ЗРЕНИИ, КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ

О том, что глаза — зеркало души, слышали все. А вот что этот орган весит
примерно 8 граммов, что карие глаза — на самом деле голубые с коричневым
пигментом, знают в основном только офтальмологи и участники интеллектуальных
викторин. Рассказываем ещё больше удивительного.
Человек видит окружающий мир лучше многих животных
Биологи из Университета Дьюка в США провели эксперимент и оценили зрение
примерно 600 видов насекомых, птиц, млекопитающих, рыб и других животных.
Исследование показало, что зрение людей острее, чем у собак и кошек (они видят
всё в ненасыщенных цветах), крыс (видят всё размыто и в сине зелёных оттенках)
и даже мух (мир для них — гигантская замедленная мозаика). Человек гораздо
лучше различает мелкие детали.

Цвет глаз зависит от количества меланина
Радужка отвечает за цвет наших глаз. В ней есть особые клетки (хроматофоры),
содержащие пигмент меланин, который просвечивает сквозь роговицу.
Его количество определяет цвет: если меланина много, глаза будут чёрными
или карими, если мало — зелёными или голубыми. Среди людей и животных
встречается также красный цвет глаз, он бывает у альбиносов. У них полностью
отсутствует меланин, поэтому цвет глаз определяется кровью в сосудах радужной
оболочки.

Радужная оболочка каждого человека уникальна
Некоторые люди могут иметь похожий цвет глаз, а вот рисунок на радужке
никогда не повторяется, как и отпечатки пальцев.
Раньше эта особенность радужки делала её удобной для биометрического
установления личности. Но в последнее десятилетие был изобретён ещё более
достоверный способ.
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Роговица ещё более уникальна
Хотя радужка и зарекомендовала себя как неповторимая часть человеческого
глаза, аутентификация по ней не полностью достоверна. Дело в том, что, как и кожу
на кончиках пальцев, цвет радужки можно изменить с помощью хирургического
вмешательства. К примеру, американский врач Грег Гомер разработал метод
превращения карих глаз в голубые с помощью лазерной операции. В то же время
доктор Селия Санчес Рамос из Мадридского университета Комплутенсе получила
главный приз Выставки изобретений в Женеве, доказав в своём докладе, что
именно роговица — самая надёжная часть тела человека для установления его
личности.
Контактные линзы изобрели намного раньше, чем вы думаете
Первые мягкие контактные линзы в 1971 году выпустила компания Bausch
+ Lomb. Сейчас линзы делают из высокотехнологичных материалов: например,
силикон гидрогеля или гипергеля. За счёт этого они хорошо удерживают влагу и
пропускают кислород.
А прототип современных контактных линз был обнаружен ещё среди эскизов
Леонардо да Винчи. Учёный опытным путём установил, что оптическую систему
глаза можно улучшить путём контакта роговицы с водой. Он поместил лицо плохо
видящего человека в таз с водой, и этот человек впервые смог видеть ясно.

Ещё несколько интересных фактов о глазах
Каждый 12 й представитель мужского пола — дальтоник.
Женщины моргают примерно вдвое чаще, чем мужчины.
В Нидерландах можно сделать пирсинг глазного яблока. Проводится процедура
по вживлению драгоценного украшения, например крошечного сердечка или
звёздочки.
Чихнуть с открытыми глазами невозможно.
Самый простой тест на остроту зрения
Посмотрите ночью на небо, найдите Большую Медведицу. Если в ручке ковша
возле средней звезды вы отчётливо увидите маленькую, значит, у вас нормальная
острота зрения. Такой способ проверки использовали древние арабы.
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