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ТҮРКМЕНСТАН ПРЕЗИДЕНТІНІҢ 
ӘЗЕРБАЙЖАНҒА РЕСМИ САПАРЫ 

 

11 наурызда Түркменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Әзербайжан 
Республикасының Президенті Ильхам Әлиевтің шақыруымен Әзербайжан Республикасына 
ресми сапармен барды.  

Жоғары деңгейдегі сенім мен өзара түсіністік жағдайында келіссөздер жүргізіп, өзара 
қызығушылық тудыратын заманауи халықаралық және аймақтық мәселелер бойынша пікір 
алмасты. 
Сонымен қатар, екі бауырлас елдің президенттері өзара мүдделілік тудыратын халықаралық 
саясаттың негізгі мәселелері бойынша ұстанымдардың жақындығы немесе сәйкес келуін атап 
өтіп, әлемдік аренада өзара тиімді ынтымақтастықты жандандыруға ниетті екендерін білдірді. 
Атап айтқанда, Г. Бердімұхамедов пен И.Әлиев екі елдің мүдделеріне сәйкес келетін маңызды 
көлік жобаларын, оның ішінде Ауғанстан-Түркменстан-Әзербайжан-Грузия-Түркия көлік 
дәлізі жобасын, сондай-ақ Транскаспий халықаралық көлік аясындағы жобаларды қолдауды 
жалғастыратындығын мәлімдеп, басқа да бірқатар өзекті мәселелер бойынша түсіністікке қол 
жеткізді. 
Әзербайжанға жасаған сапарының соңында Г. Бердімұхамедов И.Алиевке түркмен 
делегациясына көрсеткен қонақжайлылығы, жылы шырайлы қабылдауы үшін ризашылығын 
білдіріп, Әзербайжан Республикасының Президентін өзіне ыңғайлы уақытта Түркменстанға 
келуге шақырды. Шақыру ризашылықпен қабылданды. Сапардың уақыты дипломатиялық 
арналар арқылы келісілетін болады. 
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ӨЗБЕКСТАН ПРЕЗИДЕНТІ  
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАДЫ 

 

 
 
7 наурызда Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеев Ташкентте болашақта инвестициялық 
жобаларды іске асыру үшін жауапты шенеуніктермен кездесті. Кездесуде бас қаланың әр 
ауданы үшін перспективалық жобалардың тұсаукесері өтті. 
Мәселен, 2020 жылда 4,8 миллиард долларлық 400 жоба жүзеге асырылады. 
- Инвестициялық жобалар мен экспорт жұмыс орындарын құруға және қосымша кіріс табуға 
бағытталған. Ташкент өте үлкен ресурстарға ие. Қазіргі уақытта олар тіпті жартылай 
пайдаланылуда, - деді Ш. Мирзиеев. 
2020-2022 жылдары Ташкентте жалпы құны 9 миллиард 884 миллион долларды құрайтын 762 
жоба жүзеге асырылады. Өнеркәсіпке 1 миллиард 890 миллион доллар, қызмет көрсету 
саласына 4 миллиард 966 миллион доллар инвестициялау жоспарлануда. Сонымен қатар, 183 
түрлі нысанды тұрғын үй құрылысына 3 миллиард 328 миллион доллар инвестициялау 
жоспарлануда. 
Сонымен қатар, соңғы кездесуде Яккасарай ауданындағы Ташкент бизнес орталығы мен 
Юнусабад-ситидегі заманауи үйлер, ойын-сауық және бизнес орталықтар қаланың тиімді 
дамуына ықпал ететіндігі айтылды. 
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ГЕРМАНИЯ БАС КОНСУЛЫНЫҢ  
ТҮРКІСТАНҒА САПАРЫ 

 

 
 
11 наурызда Түркістан облысы әкімінің орынбасары (әкімшілік басшысы) Мейіржан 
Мырзалиев облысқа жұмыс сапарымен келген Германияның бас консулы Кристианна 
Маркертпен кездесті. 
Кездесуде тараптар сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы 
ынтымақтастықтың болашағын, сондай-ақ инвестициялар тарту мүмкіндіктерін талқылады. 
Сонымен қатар, облыс әкімінің орынбасары қонақтарды аймақтың экономикалық және 
туристік әлеуетімен таныстырды. 
«Қазіргі уақытта Түркістанда құрылыс қарқыны жүріп жатыр. Әлеуметтік-мәдени нысандардан 
басқа, ежелгі қалада халықаралық әуежай, Ұлы Жібек жолы ұлттық қолданбалы өнер ұлттық 
орталығы, конгресс-холл, «Каравансерай» көпфункционалды туристік кешені, әлемдік 
деңгейдегі «Риксос» және «Хилтон» қонақүйлері салынуда. Біздің аймақтың әлеуетін, сондай-
ақ Қазақстан мен Еуропалық Одақтың арасындағы тығыз қарым-қатынасты ескере отырып, 
біз барлық бағыттар бойынша ынтымақтастық аясын кеңейтуге дайынбыз», - деді 
М.Мырзалиев. 
Сонымен қатар, облыс әкімінің орынбасары Түркістан облысында ЕО елдерінің 
компанияларының қатысуымен 8 жоба жүзеге асырылып жатқанын атап өтті. Олардың 
арасында Eni, Urbasolar сияқты танымал компаниялар бар. Өз кезегінде Кристиана Маркерт 
екі ел арасындағы сауда-экономикалық және мәдени байланыстарды кеңейтуге дайын 
екендігін білдірді. 
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ТҮРКИЯ ИНФЛЯЦИЯНЫ ЖЕҢУДЕ 
 

 
 
9 наурызда Түркияның қазынашылық және қаржы министрі Берат Албайрак Денизли 
аймағында жүргенде түрік билігі жыл соңына дейін 8,5% дейін түсуі тиіс инфляцияны 
төмендету бойынша сәтті қадамдар жасап жатқандығын ресми түрде хабарлады. 
Б.Албайрактың айтуынша, мықты экономиканың арқасында Түркия нық тұр және бұл тек 
бастамасы. Сонымен қатар, Үкімет тоқыма кәсібін ынталандыру үшін жаңа қаржылық 
бағдарлама дайындады. 
«Жаңа бағдарлама жұмыс орындарын көбейтуге, қосылған құн мен экспорт көлемін, соның 
ішінде дайын тігін секторында өсіруге мүмкіндік береді. Бағдарлама бүкіл экономикалық 
тізбекті – шикізат өндіруден бастап бөлшек саудаға дейін қолдауға бағытталған», - деді                   
Б. Албайрак. 
Сонымен қатар, Түркияның қаржы министрі тоқыма өнеркәсібіне несие берудің екі бағыты 
анықталғанын атап өтті: өндіріс және инвестиция. 
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ТҮРКМЕНСТАННЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК  
ТАУАР-ШИКІЗАТ БИРЖА АЙНАЛЫМЫ ӨСУДЕ 

 

 
 
Соңғы уақытта Түркменстанның Мемлекеттік тауар-шикізат биржасы (ГТСБ) айналымының 
тұрақты өсуі болды.  
Мәселен, өткен аптада Мемлекеттік тауар-шикізат биржасы сатылымына 196 мәміле тіркелді. 
Ауғанстан кәсіпкерлері шетел валютасымен Түркіменбашы мұнай өңдеу зауыттарында және 
сұйытылған газда өндірілген негізгі майды сатып алды («Түркменгаз» ГК). 
Сонымен қатар, мақта-мата иірілген жіптер мен түссіз жалпақ әйнектер шетелдік валютаға 
сатылды. Сатып алатын елдер: сәйкесінше БАӘ және Өзбекстан. Мәмілелердің жалпы сомасы 
5 миллион 118 мың АҚШ долларынан асты. 
Біріккен Араб Әмірліктерінен келген іскер топ өкілдері манат қаражатына 1 миллион 610 мың 
манаттық мақта-мата иірілген жіп сатып алды. 
Отандық кәсіпкерлер ішкі нарыққа полипропилен, мұнай битумы, тығыздығы жоғары 
полиэтилен, қолдан жасалған кілемдер мен мақта талшықтарын сатып алды. Мәмілелердің 
жалпы сомасы 59 млн. 339 мың манат.  
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ҚЫРҒЫЗСТАНДА «IT EXPO»  
ӨТКІЗУ ЖҰМЫСТАРЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ 

 

•  
•  
•  
•  

 
10 наурызда Қырғызстандағы Жоғары технологиялар паркінде Қырғыз Республикасы Сыртқы 
істер министрлігі Экономикалық дипломатия департаменті және АҚШ елшілігі бастамасының 
үйлестіруімен Қырғызстанның мемлекеттік органдары – ҚР Үкімет Аппараты, ҚР Ақпараттық 
технологиялар және байланыс жөніндегі мемлекеттік комитеті, ҚР Экономика министрлігі, ҚР 
инвестицияларды ынталандыру және қорғау агенттігі, ҚР Білім және ғылым министрлігі, сондай-
ақ Қырғызстанда тіркелген дипломатиялық корпус өкілдерінің қатысуымен алғашқы жұмыс 
кездесуі өтті.  
Кездесу барысында қатысушылар қазіргі уақытта Қырғызстанда IT саласын дамытудың оң үрдісі 
және жастардың осы салаға деген қызығушылығының артып келе жатқандығын атап өтті. АҚШ, 
Ұлыбритания, Жапония, Корея, Германия, Франция, Үндістан және басқа да мүдделі 
мемлекеттердің жетекші IT-компанияларының қатысуымен халықаралық деңгейде «IT EXPO» 
өткізу жоспарланған. 
Халықаралық көрме Қырғызстандағы IT / стартап компанияларға тәжірибе алмасу және бизнес 
аутсорсинг саласында жетекші әлемдік компаниялармен ынтымақтастық орнатуға мүмкіндік береді 
деп күтілуде. 
Бірінші жұмыс кездесуінің нәтижелері бойынша тараптар «IT EXPO» көрмесін ұйымдастыру 
комитетін құрумен бірге ұйымдастырушылық және мазмұндық аспектілерді әзірлеу үшін 
сарапшылардың жұмыс тобын құруға келісті. 
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