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2013 жылғы 30-31 мамырда Гуйлинь қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі Төрағасының орынбасары Б.Ш. Тəжіяқовтың жəне Қытай Халық Банкі Төрағасының
көмекшісі Цзинь Цидың төрағалық етуімен Қаржылық ынтымақтастық жөніндегі ҚазақстанҚытай шағын комитетінің кезекті сегізінші отырысы өтті.
Қазақстан тарапынан отырысқа Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «СамұрықҚазына» ҰƏҚ» АҚ-ның, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның, «Қазақстан Халық жинақ банкі»
АҚ-ның, «БТА Банк» АҚ-ның, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның, «Қытайдың
Алматы қаласындағы сауда-өнеркəсіп банкі» АҚ-ның, «Цеснабанк» АҚ-ның, «Центр Кредит
Банкі» АҚ-ның, ҚР-ның ҚХР-дағы Елшілігінің өкілдері қатысты.
Қытай тарапынан Қытай Халық Банкінің, ҚХР Коммерция министрлігінің, Қытай
банк қызметін реттеу жөніндегі комиссияның, Қытай сақтандыру нарығын реттеу жөніндегі
комиссияның, Мемлекеттік валюталық реттеу жөніндегі бюроның, «Sinosure», Қытай
экспорттық кредиттерді сақтандыру жөніндегі компаниясының, «Unionpay International»,
Қытай Даму банкінің, Қытай Экспорттық-импорттық банкінің, Қытай Ауыл шаруашылығы
банкінің, Қытай Банкінің, Қытай Құрылыс банкінің өкілдері қатысты.
Отырыс барысында қатысушылар Қазақстан мен Қытайдың ұлттық валюталарын
пайдалануды кеңейту, қаржы нарығының субъектілерін қадағалау саласындағы
ынтымақтастық, жобалық қаржыландыру саласындағы ынтымақтастық, төлем жүйелерін
дамыту мəселелерін жəне басқа банкаралық ынтымақтастық мəселелерін талқылады.
Қазақстан жəне Қытайдың ұлттық валюталарын екіжақты есеп айырысулар үшін
пайдалануды кеңейту туралы мəселені талқылау шеңберінде екі елдің орталық банктері Есеп
айырысулар мен төлемдерді ұйымдастыру туралы келісімді одан əрі келісу мен қол қою
қажеттілігін атап өтті. Бұл Келісім Қазақстан мен Қытайдың ұлттық валюталарында өзара
сауда мен тікелей инвестицияларды ынталандыру үшін оңтайлы жағдайлар жасауды
көздейтін болады.
Сонымен қатар Қазақстан жəне Қытай тараптары теңге/юань валюталық жұбының
сауда-саттығын ашу мəселесі бойынша ынтымақтастықты нығайтуға уағдаласты.
Төлем жүйелерін дамыту мəселесін талқылау барысында Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Қазақстанның ұлттық төлем жүйесін пайдалану негізінде ұлттық валюталарда
трансшекаралық төлемдерді делдал банктер арқылы жүргізу мүмкіндігін іске асыру
жөніндегі Қазақстан төлем жүйесінің операторы – «ҚРҰБ ҚБЕО» РМК жүргізіп отырған
жұмысы туралы ақпарат берді, бұл екі ел арасындағы төлемдер жүргізу нобайын одан əрі
жетілдіру мен оңтайландыру мақсаттарына сəйкес келеді.
Тараптар сондай-ақ төлем карталарын пайдалана отырып есеп айырысуларды жүзеге
асыру үшін жағдайлар жасау жəне Қазақстан мен Қытайдың ұлттық валюталарында
трансшекаралық төлемдерді жүргізу үшін коммерциялық банктердің клирингтік қызметтерді
ұсынуы басым бағыттардың бірі болып табылатынын атап өтті.

Отырыс барысында «Қорғас» ШЫХО-ның қаржылық қызметіндегі орын алған
мəселелер туралы, атап айтқанда, «Қорғас» ШЫХО-да қаржылық қызметтерді ұсынуда
коммерциялық банктердің қатысуын жандандыру қажеттілігі туралы пікір алмасу болды.
Жобалық қаржыландыру саласындағы екіжақты ынтымақтастық мəселелерін
талқылау шеңберінде қытай тарабы қаржыландыру талап етілетін инвестициялық жобалар
туралы ақпаратпен алмасуға оларды тікелей қаржыландыру мəселелерін одан əрі қарау үшін
мүдделілік білдірді. Сонымен бірге «Sinosure» Қытай экспорттық кредиттерді сақтандыру
жөніндегі компаниясы «кредиттеу + сақтандырумен өтеу» нысанында Қазақстанның аса ірі
компаниялары мен банктерімен ынтымақтаса жұмыс істеуге дайындығы туралы хабардар
етті.
Шағын комитеттің сегізінші отырысының қорытындылары бойынша Қазақстан жəне
Қытай тараптары Қазақстан мен Қытайдың қаржы топтары арасындағы байланыстарды
болашақта одан əрі дамыту үшін бағыттарды айқындады жəне бірлескен хаттамаға қол қойды.
Қаржылық ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-Қытай шағын комитетінің келесі
кезекті тоғызыншы отырысы 2014 жылы Қазақстан Республикасының аумағында өткізіледі.
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