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«Қазақстан мен Түркияның қор нарықтары: заманауи үрдістер жəне
ынтымақтастық перспективалары» атты семинар өтті
Қазақстан мен Түркия қор нарықтары дамуының соңғы үрдістері,
биржалық индустрия проблемалары, дамудың жол карталары жəне басқа да
мəселелер бүгін Алматыда KASE (Қазақстан Қор Биржасы) мен Стамбул
биржасының (Borsa Istanbul – BIST) ынтымақтастығы шеңберінде
ұйымдастырылған «Қазақстан мен Түркияның қор нарықтары: заманауи
үрдістер жəне ынтымақтастық перспективалары» атты семинар шеңберінде
талқыланды. Семинар жұмысына ҚР Ұлттық Банкінің басшылығы, екі елдің
қор биржаларының өкілдері қатысты.
ҚР Ұлттық Банкінің Төрағасы Қайрат Келімбетов атап өткендей, бұл
семинар нарықтарымыздың ағымдағы жай-күйін түсінуге, сын-тегеуіріндерді
салыстыруға жəне өзара тиімді ынтымақтастық үшін түйісудің ықтимал
мүмкіндіктерін анықтауға көмектеседі.
Оның айтуынша «Стамбул мен Қазақстан қор биржаларының өзара ісқимыл бойынша міндеттері ұқсас, түрік биржасы танымал исламдық өңірлік
орталықтардың бірі болып табылады, бұл Қазақстан қор биржасы үшін өте
пайдалы тəжірибе».
BIST-тің Атқарушы Вице-президенті Хусеин Зафердің айтуынша, түрік
биржасының табысты жұмыс істеуіне əсер ететін факторлар ретінде- ел
экономикасының орнықты өсуі, Стамбулдың экономикалық даму
көрсеткіштерінің жоғары болуын айтуға болады – қазіргі уақытта оның
үлесіне елдің ІЖӨ-нің 28%-ы тиесілі, жəне, əрине, мемлекеттің орналасқан
жері түрік қор биржасының қалыптасуында жəне бəсекеге қабілеттілігін
арттыруда маңызды рөл атқарады. Ол 1873 жылдан қалыптаса бастаған
Стамбул қор биржасының бай тарихын да еске сала кетті.
Қазақстан қор биржасының Президенті Мақсат Қабашев, өз кезегінде,
Еуразиялық Экономикалық Одақтың (ЕАЭО) рөлін атап өтті, оның
құрылуына байланысты 170 миллиондық нарыққа жол ашылды. Оның айтуы
бойынша «Халықтық ІРО» бағдарламасы да отандық қор биржасының
дамуында оң рөл атқарады.
Сонымен қатар, қатысушылар семинар шеңберінде Қазақстан мен
Түркияның қор нарықтарының дамуындағы соңғы үрдістер, биржалық
индустрияның проблемалары жөнінде ақпарат алмасты, дамудың жол
карталарының ерекшеліктерін зерделеді. Сондай-ақ олар неғұрлым

перспективалық бағыттар бойынша өзара іс-қимыл жəне ынтымақтастықты
ұйымдастыру мүмкіндігін талқылады.
Анықтама ретінде: KASE 1997 жылдан бастап құрылтайшысы Стамбул
биржасы болып табылатын Еуро-Азиялық биржалар федерациясының (FEAS)
мүшесі болып табылады. Кейіннен Қазақстан қор биржасына арналған ұсынымдар
бар есептер алына отырып Стамбул биржасының консультациялық жобалары
тұрақты негізде жүзеге асырылады.
KASE жəне Стамбул биржасы сондай-ақ Қырғыз қор биржасының
акционерлері болып табылады. Бұл ретте KASE үлесі 10,58%-ды құрайды, Стамбул
биржасының үлесі 25%-ға жуық.
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