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ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ЖАҢА ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
БАҒЫТТЫҢ СТРАТЕГИЯСЫН АЙҚЫНДАДЫ  

 

1 қыркүйекте Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Парламенттің бірлескен 
отырысында елдің әлеуметтік -экономикалық дамуына бағытталған бірқатар 
бастамаларды халыққа Жолдады. 

Қ. Тоқаев болашаққа көз ж үгіртіп, елдің одан әрі даму стратегиясын кезеңдерге 
қойды. Ол қазіргі әлем ж ағдайында мемлекеттің әлеуметтік -экономикалық 
генераторларын қалпына келтіруге бағытталған бастамаларды айтты. Қ. Тоқаев 
сондай-ақ экономиканың тиімділігін арттыру, өнеркәсіп ж әне ауыл шаруашылығы 
секторларының, көлік  ж елілері мен қарж ы мекемелерінің қайтарымын арттыру 
қаж еттігін атап өтті. Президент кәсіпкерлікті дамытуға ж әне азаматтардың әлеуметтік 
әл-ауқатын ж ақсартуға баса назар аударды. 
Мемлекет басшысының айтуынша, елдің ж аңа экономикалық тұж ырымдамасы 
игіліктер мен міндеттерді әділ бөлуге, адал бәсекелестікке, ж аңа нарықтарды енгізуге, 
ассортимент пен өнімділікті кеңейтуге, экономиканың технологиялылығына ж әне 
адами капиталды дамытуға негізделуі тиіс. 
Қазақстан Президенті білім беру ж үйесін ж әне отандық денсаулық сақтауды дамытуға, 
сондай-ақ қойылған мақсаттарға қол ж етк ізу үшін берік  заңнамалық база құруға 
байланысты міндеттерді ерекше атап өтті. 
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ӨЗБЕКСТАН МЕН ҚЫРҒЫЗСТАН ЛОГИСТИКАЛЫҚ 
СЕРІКТЕСТІКТІ НЫҒАЙТУДА 

 
3 қыркүйекте бейнеконференция форматында Өзбекстан Республикасы Премьер-
Министрінің орынбасары С.Өмірзақов пен Қырғыз Республикасының вице-Премьер-
министрі Э. Асрандиев арасында келіссөздер өтті. 
Келіссөздер барысында ек і түрк і мемлекетінің инвестициялық, сауда ж әне көлік -
логистикалық әріптестігін кеңейту перспективалары қаралды, сондай-ақ өзара тиімді 
ынтымақтастықтың нақты мақсаттары белгіленді. 
Көлік  саласындағы ынтымақтастық мәселелеріне ерекше назар аударылды. Өткен 
ж ылдың қорытындысы бойынша ек і ел арасындағы темірж ол ж үк  тасымалының көлемі 
10,7% – ға өсіп, 1,47 млн.тоннаны құрады, ал автомобиль ж үк  тасымалының көлемі 
38,2% - ға өсіп, 1,49 млн. тоннаны құрады. 
Шекаралық бақылау-өтк ізу пункттерінде ж олдардың өтк ізу қабілетін кеңейту ж әне 
ж олаушылардың, көлік  құралдарының ж әне ж үктердің транзиті үшін, оның ішінде 
кедендік , санитарлық, көліктік  ж әне шекаралық бақылау процестерін цифрландыру 
арқылы ж ағдайларды ж ақсарту ж өніндегі бірлескен шараларды іске асырудың 
перспективасы атап өтілді. Бұл тұрғыда, сондай-ақ ж үк  тасымалдарын ұйымдастыру 
мақсатында бірлескен логистикалық хабтар құру үшін мүмк індіктер зерделенетін 
болады. 
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ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН ТҮРКМЕНСТАН СІМ БАСШЫЛАРЫ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫН 

ТАЛҚЫЛАДЫ  

 

2 қыркүйекте бейнеконференция реж имінде Қырғызстан Сыртқы істер министрі 
Шыңғыс Айдарбековтің Түркменстанның министрлер кабинеті төрағасының 
орынбасары, Сыртқы істер министрі Рашид Мередовпен келіссөздері өтті. 
Әңгімелесу барысында тараптар ек іж ақты ынтымақтастықтың ж ай-күйі мен 
перспективалары туралы пік ір алмасты. Ек і түрк і елдерінің сыртқы саяси 
ведомстволарының басшылары Қырғызстан мен Түркменстан арасындағы саяси-
дипломатиялық, сауда-экономикалық ж әне мәдени-гуманитарлық салалардағы 
стратегиялық серіктестік  пен өзара іс-қимылды одан әрі нығайту ж олдарын белгіледі. 
Өңірлік  ынтымақтастық мәселелерін талқылауға ерекше назар аударылды. 
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ТҮРКИЯ ТҮРКІТІЛДЕС ЕЛДЕРГЕ  
ЭКСПОРТТАУДЫ ҰЛҒАЙТТЫ 

 

 
 
4 қыркүйекте Түркия Республикасының Сауда министрлігі 2020 ж ылдың қаңтар-
шілдесінде Түркияның түрк ітілдес елдерге экспорты 2019 ж ылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 4,5% өсіп, 2,849 миллиард доллардан асты деп хабарлады. 
Сондай-ақ, қаңтар-шілде айларында түрк ітілдес елдерге экспорт 2020 ж ылы 
Түркияның ж алпы экспортының 3,2% - ын құрағаны атап өтілді. 
Айта кетейік , Түркияның сыртқы сауда айналымы 2019 ж ылы 374,236 миллиард 
долларды құрады. 
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ТҮРКМЕНСТАН МЕН ЖАПОНИЯНЫҢ САУДА-
ӨНЕРКӘСІП ПАЛАТАЛАРЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫН ТАЛҚЫЛАДЫ 
 

 
2 қыркүйекте бейнеконференция форматында Түркменстан мен Жапонияның сауда-
өнеркәсіп палаталары өк ілдерінің қатысуымен кездесу өтті. Кездесуге сондай-ақ 
Түркменстан өнеркәсіпшілері мен кәсіпкерлері одағының өк ілдері қатысты. 
Келіссөзге қатысушылар өзара тиімді перспективалық ж обалар мен ж оспарларды 
қарастырды. Келесі кездесулерді өтк ізу туралы уағдаластыққа қол ж етк ізілді. 
Естеріңізге сала кетейік , Орталық Азия елдерімен ынтымақтастық күншығыс елінің 
сыртқы саясатының маңызды бөлігін құрайды. Бұл түрк і халықтары мен ж апондардың 
еж елгі тарихи туыстығына байланысты. 
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ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН ӨЗБЕКСТАН БІРЛЕСІП «GENERAL 
MOTORS» АВТОКӨЛІКТЕРІН ҚҰРАСТЫРАДЫ 

 

3 қыркүйекте Өзбекстан Республикасының Әзербайж ан Республикасындағы Төтенше 
ж әне Өк ілетті Елшісі Бахром Ашрафханов Әзербайж ан кәсіпкерлер 
Конфедерациясының Президенті Мамед Мұсаевпен кездесу барысында өзбек  
компаниясының қатысуымен Әзербайж анның Гадж игабул қаласында «General Motors» 
компаниясымен бірлесіп автомобиль өндірісі ж оспарланған зауыт салынатынын 
хабарлады. 
Б.Ашрафханов сондай-ақ, Алят экономикалық аймағында өзбек  ж әне әзербайж ан 
кәсіпкерлері тоқыма, азық-түлік  ж әне дәрі-дәрмек өндірісі саласында бірлескен 
кәсіпорындар құра алатынын атап өтті. Ол сондай-ақ осы ж оспарлармен байланысты 
Әзербайж ан аймақтарына барғанын хабарлады. 
Кәсіпкерлер конфедерациясының президенті М.Мұсаев Әзербайж ан кәсіпкерлерінің 
Өзбекстанға деген үлкен қызығушылығын атап өтіп, Конфедерация ек і мемлекет 
арасындағы экономикалық ынтымақтастықты кеңейту ж өніндегі алға қойылған 
мақсаттарға қол ж етк ізу үшін бар күш-ж ігерін салатынын атап өтті. 
Кездесу қорытындысы бойынша ек і ел арасындағы экономикалық, гуманитарлық ж әне 
мәдени байланыстарды кеңейту мақсатында Әзербайж ан кәсіпкерлер конфедерациясы 
мен Әзербайж андағы Өзбекстан елшілігі арасындағы ынтымақтастықты ж алғастыру 
туралы шешім қабылданды.. 
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