KAZKİSTAN CUMHURBAŞKANI K.TOKAYEV’İN RUSYA
RESMÎ ZİYARETİ

3 Nisan’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev Rusya
Federasyonu’na resmî ziyarette bulundu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Vladimir Putin
ile yapılan ikili görüşme sırasında tüm düzeylerdeki çok yönlü işbirliğini
desteklemekle birlikte Avrasya coğrafyasında ekonomik çekicilik noktalarını da
pekiştirmeye niyetli olduğunu ifade etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev iki
ülkenin özellikle enerji, taşımacılık, sanayi ve uzay alanlarındaki ekonomik işbirliği
konularına da değindi. K.Tokayev konuşmasında Rusya’nın Kazakistan
Cumhuriyeti’nin dış ticaretindeki bir numaralı ortağı olarak kalacağını, Kazakistan
Cumhuriyeti ticaretindeki ağırlığının %19 olduğunu belirtti. Ayrıca yatırım
alanındaki işbirliğinin gelişmekte olduğunu, Kazakistan’da Rusya sermayeli 9000’i
aşkın işletmenin faaliyet yapmakta olduğunun altını çizdi.
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3 Nisan’da GM Uzbekistan Şirketi Belarus’a otomobil ihracatını başlattı. Bununla
ilgili bilgi basında yer aldı. Özbekistan’dan Belarus’a Nexia R3 ve R4 markalı
otomobilller gönderilecektir. Özbek otomobilllerinin ihracatı konusundaki ülkeler
arası anlaşma detayları şimdilik açıklanmamaktadır. GM Uzbekistan bu yıl
Afganistan ve Tacikistan’a otomobil ihracatını başlatmıştı. Özbek araçları satış için
ayrıca Kazakistan’a da gönderilmişti.

TÜRKİYE MERKEZ BANKASI REZERVLERİNİ
ARTTIRMAYA NİYETLİ
←→

Международные резервы Центрального банка Турции тают, а турецкие чиновники хранят
молчание
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz rezervlerinde görülen azalma nedeniyle
rezervlerini arttıracağını belirtti.
Geçen hafta yayınlanan verilere göre, Türkiye Merkez Bankası’nın net rezervleri 15
Mart öncesindeki iki hafta içinde 6,3 Milyar Dolara azalmıştır. Bu da bankanın
rezervleri kullanarak Türk Lirasını desteklemeye çalıştığı söylentilerini ortaya
çıkardı. 31 Mart yerel seçimleri arefesinde Türkiye vatandaşları ellerindeki Türk
lirasını dolara değiştirmiş, yabancı dövizdeki depozito sayısında artış gözlemlenerek
Lira zayıflamıştır. Merkez Bankası mali piyasa durumunu dikkatle izleyeceğini, para
ve kredi politikası ile %20’ye ulaşan enflasyonu yavaşlatma ve finansal istikrarı
sağlamak için likiditeyi yönetme enstrümanlarını kullanacağı sözünü verdi.

2018 YILINDA KIRGIZİSTAN’I 7 MİLYONDAN FAZLA TURİST
ZİYARET ETTİ

Kırgızistan Ulusal İstatistik Komitesi’nin yayınladığı verilere göre, 2018 yılında
ülkeye giriş yapan yabancı sayısı 7 milyondan fazla olup, bu göstergede 2017 yılına
göre 1,5 kat artış yaşanmıştır.
Ön değerlendirmelere göre, geçtiğimiz yıla göre turizm alanındaki brüt katma değer
27 milyar somu olmuştur. Bu gösterge bir önceki yılın düzeyinde kalarak GSMH’nın
%5’ini oluşturmuştur. 2018 yılında turistleri 486 turizm organizasyon işletme ve
tesisi kabul etmiştir. Bunların 187’si özel dinlenme tesisleri, 185’i otel, 64 turizm
acentesi, 9 doğal park ve 40’tan fazlası turistik destinasyondur. Bildiriye göre turist
sayısı 1,4 milyon kişidir (bir önceki yıla göre değişiklik yok). Büyük bir kısmının,
900 binden fazlası Isık Göl İlinde bulunduğu belirtilmektedir.

YIL BAŞINDAN İTİBAREN AZERBAYCAN’DA 34 BİNDEN
FAZLA KİŞİ İSTİHDAM EDİLMİŞTİR

2019 yılının ilk çeyreğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Devlet
Hizmetleri tarafından 33.969 kişi istihdam edilmiştir. Bu gösterge geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre %13,2’ye artış göstermektedir. Ocak-Mart ayları arasında
istihdam edilenlerin 8.826’sı gençler, 281 kişi engelliler ve 1.876 kişi zorunlu
göçmenlerdir. Ayrıca 29.404 kişi “İşsizin DOSTU” programı çerçevesinde ücretli
kamu çalışmalarına alındı. Onların her biriyle iş anlaşması yapılmıştır.

