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Дынаміка супрацоўніцтва
С

ёлета 25 сакавіка Беларусь і Турцыя
адзначылі 20-годдзе ўстанаўлення дыпламатычных адносін. Менавіта з гэтай даты і бяруць пачатак фарміраванне і развіццё
адносін дзвюх суверэнных дзяржаў. Турэцкая Рэспубліка была адной з першых краін,
якія прызналі незалежнасць Беларусі.
Развіццё любых адносін, у тым ліку і між
дзяржаўных, гэта працяглы і бесперапынны працэс. Вынікі яго непасрэдна залежаць
ад карпатлівых намаганняў абодвух бакоў.
Сяргей Мартынаў, Лічу, што гісторыя ўмацавання беларускаміністр замежных
турэцкага супрацоўніцтва – яскравае па
спраў Рэспублікі
цвярджэнне таго.
Беларусь
За час станаўлення двухбаковых адносін
створана грунтоўная дагаворна-прававая ба
за, якая ўключае амаль 30 дагавораў між
урадавага і міжведамаснага характару.
Наяўнасць гэтых дакументаў дае магчымасць эфектыўна развіваць узаемадзеянне ў палітычнай, эканамічнай, навуковатэхнічнай, гуманітарнай і іншых сферах.
Беларусь і Турцыя сфарміравалі дзейсныя інструменты партнёрства: на рэгулярнай аснове праводзяцца палітычныя
кансультацыі, працуюць двухбаковыя
галіновыя камісіі. Эфектыўна функцыянуе
міжурадавая эканамічная камісія. Пра нашу
зацікаўленасць у далейшым паглыбленні
беларуска-турэцкіх адносін сведчыць пашырэнне Беларуссю сваёй дыпламатычнай
прысутнасці ў Турцыі. Летась у г. Стамбуле адкрыта Генеральнае консульства, якое
ўжо распачало поўнафарматную работу.
Асноўныя яго задачы – прадэманстраваць
нашы эканамічныя магчымасці з мэтай іх
актывізацыі, аказваць консульскую дапамогу грамадзянам Беларусі, якія наведваюць Турцыю, абараняць законныя інтарэсы
беларускіх юрыдычных і фізічных асоб.
На працягу ўсіх 20 гадоў з момантуўста
наўлення дыпадносін беларуска-турэцкае
ўзаемадзеянне характарызуецца станоўчай і
стабільнай дынамікай палітычнага дыялога,
эканамічнага развіцця, міжпарламенцкага

супрацоўніцтва, пашырэннем культурнага
і гуманітарнага вымярэнняў.
Безумоўна, вядучая роля адводзіцца па
літычнаму дыялогу на вышэйшым узроўні.
Пазітыўныя імпульсы двухбаковым адносінам
былі нададзены ў ходзе сустрэч на ўзроўні
кіраўнікоў дзяржаў у 1996, 1999 і 2010 гадах,
калі бакі вызначалі прыярытэтныя напрамкі
ўзаемадзеяння дзвюх краін на бліжэйшую і
сярэднетэрміновую перспектыву.
Так, у ходзе візіту ў Турцыю Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі ў каст
рычніку 2010 года і яго сустрэч з Прэзідэнтам Турэцкай Рэспублікі А. Гюлем і прэм’ерміністрам Р.Т. Эрдаганам была выказа
на ўзаемная зацікаўленасць бакоў у па-
глыбленні і пашырэнні супрацоўніцтва з
улікам патэнцыялу абедзвюх краін. Вектар
сучасных гандлёва-эканамічных адносін
накіраваны на развіццё прамысловай
кааперацыі, актывізацыю ўзаемадзеяння
ў галіне транспарту, будаўніцтва, сельскай
гаспадаркі, энергетыкі і ў іншых сферах.
У апошнія гады турэцкія інвестары ўсё
больш актыўна працуюць на беларускім
рынку. Асноўныя інвестыцыйныя праекты
паспяхова рэалізаваны ў сферах будаўніцтва
(гасцінічны бізнес) і тэлекамунікацый.
Беларускі бок вітае прыток у нашу эканоміку
турэцкага капіталу і будзе і далей ісці па
шляху стварэння самых спрыяльных умоў
для замежных інвестыцый.
Яшчэ адным неаспрэчным сведчаннем
узаемнай зацікаўленасці Беларусі і Турцыі
стала заключэнне міжурадавага пагаднення, накіраванага на забеспячэнне ўзаемнага
доступу нашых грамадзян да механізмаў
прававой абароны ў Беларусі і Турцыі. Мы
таксама рухаемся ў напрамку спрашчэння
працэдуры ўзаемных паездак грамадзян.
Карыстаючыся выпадкам, хацеў бы па
дзякаваць усім аўтарам, якія на старонках
гэтага нумара «Беларускай думкі» выказалі
сваё меркаванне пра стан беларуска-турэцкіх
адносін і перспектывы іх пашырэння.

