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22 қазанда Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған Стамбұлда 
Түркия-Әзербайжан достық, ниеттестік және ынтымақтастық Қорының (TADIV) 
басшысы проф. Айгүн Аттарды және Star газетінің колумнисті Севиль Нуриеваны 
қабылдады. 

Кездесу Түркия Президентінің Стамбұлдағы «Вахдеттин» резиденциясында өтті.
Кездесу барысында Р.Т. Ердоған Түркия мен оның халқы Бакуді қолдағанын және 

қолдайтынын баса айтты. Түркия басшысы Әзербайжанның тұтастығын барлық мүмкін 
платформаларда бірнеше рет қолдағанын еске салды.

Түркия мемлекетінің басшысы Түркия мен Әзербайжанның қарым-қатынасы соңғы 
жылдары жаңа серпін алғанын атап өтті.

Өз кезегінде TADIV басшысы Түркия Президентінің Әзербайжанның әділ күресін 
қолдауға дайын екендігі туралы ұстанымы бүкіл әзербайжан халқын шабыттандыратынын 
айтты.

Сондай-ақ, А. Аттар Әзербайжанда Осман мемлекетінің қолдауын, оның ішінде 1918 
жылы Әзербайжан қалаларын большевиктер мен дашнактардан босатқан Кавказ Ислам 
армиясы сарбаздарының ерлігін ұмытпайды деп атап өтті.

Кездесуге сондай-ақ Президент Әкімшілігінің байланыс басқармасының басшысы 
Фахреттин Алтун және Президенттің баспасөз хатшысы Ибрагим Калын қатысты.

ТҮРКИЯ ПРЕЗИДЕНТІ ӘЗЕРБАЙЖАН 
ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ДЕЛЕГАЦИЯСЫН 

ҚАБЫЛДАДЫ
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22 қазанда Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеев экспорттаушы-
ларды қолдауға 100 млн. АҚШ долларын бөлу жөніндегі жарлыққа қол қойды. 

«Бүгін мен экспорттаушы кәсіпорындарға қаржылай қолдау көрсетуді кеңейту туралы 
Жарлыққа қол қойдым. Енді мұндай кәсіпорындар үшін қазір құрылып жатқан экспорт-
ты қолдау қоры арқылы қосымша қаражат бөлінетін болады. Осы мақсатта қорға 100 млн 
доллар бөлінеді. Олар сыртқы нарыққа өнімді үздіксіз жеткізу үшін кәсіпорындардың ай-
налым қаражатын қалыптастыруға бағытталатын болады», – деді Ш.Мирзиеев бейнесе-
лекторлық кеңес барысында.

Аталған іс-шара барысында 2020 жылдың 9 айында Өзбекстаннан автокөліктердің 
экспорты 1,5 есеге, Электротехника – 1,3 есеге, тоқыма бұйымдары – 16 пайызға, мыс 
сымдар – 15 пайызға өскені атап өтілді.

Экономикада жоғары қосымша құнды қамтамасыз ететін өңдеу өнеркәсібінің 9 айда 
шамамен 3% өскені назар аудартады. Атап айтқанда, электротехника өндірісі 25% -ға, 
тоқыма бұйымдары - 12% -ға, металл кендерін өндіру - 7% -ға, құрылыс материалдары 
өндірісі - 6% -ға өсті.

Нәтижесінде, соның салдарынан ішкі жалпы өнім өсімінің оң серпіні сақталды – 0,4%, 
ал бюджет кірістері 1,9 трлн. сум.

ӨЗБЕКСТАН ЭКСПОРТТАУШЫЛАРДЫ 
ҚОЛДАУҒА $100 МЛН БӨЛДІ
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ТҮРКІМЕНСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ЭКОНОМИКАНЫ 
ТҮБЕГЕЙЛІ ӨЗГЕРТУДІ ТАПСЫРДЫ

21 қазанда Түркіменстан Президенті Гурбаноглы Бердімұхамедов ұлттық экономиканы 
дамыту жөнінде кеңес өткізді. Аталған кеңес шеңберінде тиісті облысты дамытудың 
негізгі міндеттері талқыланып, министрлердің есептері тыңдалды.

Г.Бердімұхамедов ағымдағы жағдайларда қаржы-экономикалық салада түбегейлі 
өзгерістер жасау үшін шаралар қабылдау қажет екенін атап өтті. Президенттің айтуынша, 
импортты алмастыруға, осы бағыттағы жеке сектордың рөлін арттыруға ерекше назар 
аудару керек. 

Түркіменстанның Орталық Банк басшысы Мердан Аннадурдыев елімізде шетелдік 
инвесторлар мен кредиторлар үшін кепілдікті қамтамасыз ететін қажетті жағдайлар 
жасалғанын атап өтті.

Вице-премьер Ғадыргелді Мушшиков елдің ЖІӨ өсімі келесі жылы 6,2% - ға жететінін 
баяндады. Шенеуніктің айтуынша, мемлекеттік бюджеттің негізгі бөлігі әлеуметтік 
саланы дамытуға бағытталады.

Түркіменстан Президенті кеңеске қатысушылар алдында сөйлеген сөзінде оларға 
нарықтық институттарды реформалауды жалғастыру, азаматтарды жұмыспен 
қамтамасыз ету, мемлекеттік сатып алу жүйесіне осы тұлғаларды тарта отырып, жаңадан 
бастаған кәсіпкерлерге қолдауды кеңейту туралы тапсырма берді.
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ЕО ЭКОНОМИКА 
САЛАСЫНДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ 

ТАЛҚЫЛАДЫ

23 қазанда Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Асқар Мамин инвести-
циялық ынтымақтастықты дамыту мәселелері жөніндегі диалог алаңы шеңберінде 
Еуропалық Одаққа мүше мемлекеттердің дипломатиялық миссияларының басшыларымен 
кездесу өткізді.

ҚР Үкіметінің басшысы Қазақстанның жаһандық экономикалық дағдарыс пен 
пандемия жағдайында экономиканы одан әрі дамытуды қамтамасыз ету бойынша 
қабылдап жатқан шаралары туралы айтты.

«Өңдеу өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығында қосылған құны жоғары экспортқа 
бағытталған өндірістерді арттыру, жеделдетілген цифрландыруды жүргізу, денсаулық 
сақтау жүйесін нығайту, инфрақұрылымның сапасы мен қолжетімділігін жақсарту 
жөніндегі шараларды, сондай - ақ басқа да аспектілерді көздейтін Қазақстанның 2025 
жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары әзірленді», – деді А.Мамин.

Өз кезегінде, отырыста сөз сөйлеген ЕО Елшісі Свен-Олов Карлссон, Германия елшісі – 
Тило Йоханес Клиннер, Нидерланды Елшісі – Андре Карстенс Қазақстан экономикасының 
тұрақтылығын және ҚР Үкіметі қабылдаған дағдарысқа қарсы шаралардың бірізділігін 
атап өтті.

Тараптар пандемия салдарын еңсеру және экономиканы қалпына келтіру мәселелері 
бойынша Қазақстанның Еуропалық Одақпен ынтымақтастығының перспективаларын 
талқылады. Денсаулық сақтау саласындағы өзара іс-қимыл, «жасыл экономиканы» 
дамыту және климаттың өзгеруіне қарсы күрес, АӨК, өңдеу өнеркәсібі, көлік, энергетика, 
инфрақұрылымдық құрылыс салаларында бірлескен инвестициялық жобаларды іске 
асыру мәселелері қаралды.

Естеріңізге сала кетейік, ЕО Қазақстанның негізгі инвесторларының бірі және ірі сауда 
серіктесі болып табылады. Ағымдағы жылдың сегіз айында тауар айналымы $15,5 млрд 
құрады.
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ӘЗЕРБАЙЖАН СІМ БАСШЫСЫ АҚШ 
МЕМЛЕКЕТТІК ХАТШЫСЫМЕН

КЕЗДЕСТІ

23 қазанда Әзербайжан Республикасының Сыртқы істер министрі Джейхун Байрамов 
АҚШ-қа жұмыс сапары аясында АҚШ Мемлекеттік хатшысы Майк Помпеомен кездесті.

Кездесу барысында тараптар Таулы Қарабақ жанжалының төңірегіндегі соңғы 
жағдайды талқылады. Әзербайжан СІМ басшысы америкалық әріптесіне өз елінің 
ұстанымы, әзербайжандық бейбіт халықты қасақана атқылауы, сондай-ақ басқа да 
бірқатар мәселелер туралы егжей-тегжейлі баяндады.

Дж. Байрамов Әзербайжанның әділ ұстанымы БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің төрт 
қарарына және басқа халықаралық ұйымдардың тиісті құжаттарына негізделгенін атап 
өтті.

Сондай-ақ,  кездесу барысында Әзербайжан-Америка екіжақты байланыстарының 
мәселелері бойынша пікір алмасылды.
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ҚЫРҒЫЗСТАН ПАРЛАМЕНТІНІҢ БАСШЫСЫ 
ТҮРКІ КЕҢЕСІНІҢ БАС ХАТШЫСЫН 

ҚАБЫЛДАДЫ

23 қазанда Қырғыз Республикасы Жогорку Кенешінің (Парламентінің) төрағасы 
Қанатбек Исаев Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің Бас хатшысы 
Бағдад Әміреевті қабылдады.

Кездесу барысында тараптар түркітілдес елдер арасындағы өзара іс-қимылды 
нығайту, саяси-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейту 
мәселелерін талқылады.

Қ.Исаев Қырғызстанның қол қойылған екіжақты келісімдер мен уағдаластықтар 
аясында қабылданған халықаралық міндеттемелерді орындауға бейілділігін атап өтті.

«Біз серіктестерімізбен достық қарым-қатынасты одан әрі дамытуға, сондай-ақ 
инвесторлар мен шетелдік азаматтар құқықтарының қауіпсіздігі мен сақталуына 
кепілдік беруге ниеттіміз», – деп түсіндірді ол.

Төраға сонымен қатар түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің қызметін 
жоғары бағалады. «Бұл кеңестің құрылуы түркітілдес халықтар арасындағы бауырластық 
байланыстардың нығаюына ықпал етті. Біз мемлекеттердің саяси, экономикалық және 
мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығын олардың тарихи өткенімен біріктірілген әрі 
қарай дамытуға мүдделіміз », –  деді Қ.Исаев.

Өз кезегінде Б.Әміреев Жоғарғы Кеңеске жылы қабылдағаны үшін ризашылығын 
білдірді. «Бауырлас қырғыз халқындағы тұрақтылық барлық түркітілдес мемлекеттер 
үшін маңызды. Біз ұйымға қатысушы елдер арасында қалыптасқан байланыстардың 
одан әрі жан-жақты дамуын қолдаймыз. Ол үшін экономикалық ынтымақтастықты 
нығайту қажет», – деп түйіндеді Б. Әміреев.


