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1 Úvod

Téma vstupu Turecka do Európskej únie je aktuálna už niekoľko desiatok rokov. 

Krajina si podala svoju prvú formálnu žiadosť o pričlenenie do EHS už v roku 1959, avšak 

kandidátskou krajinou sa stala až o štyridsať rokov neskôr, v roku 1999. Počas tejto doby 

došlo k výraznej zmene medzinárodnej politickej situácie a zmenil sa charakter nie len EÚ, 

ale aj samotného Turecka.

EÚ začala prístupové rokovania s Tureckom 3. októbra 2005. Každý negociačný 

proces, ktorý doteraz EÚ začala s akoukoľvek krajinou, skončil vstupom danej krajiny do EÚ, 

avšak v prípade Turecka sa tento scenár vôbec nemusí opakovať.

Rokovania boli začaté aj napriek negatívnemu postoju verejnej mienky. Avšak 

verejnosť v EÚ15 nebola naklonená ani rozšíreniu o desať nových členov v roku 2004 

a podobná situácia sa opakovala aj v roku 2007, keď do Únie pristupovalo Rumunsko 

a Bulharsko. Dvanásť nových členov sa teda nestretlo s vrúcnym prijatím, a podľa mnohých 

prieskumov, ani v prípade Turecka to nie je ináč, obavy z pristúpenia tejto moslimskej krajiny 

sú podstatne väčšie.

Dalo by sa povedať, že predchádzajúce dve vyjednávania boli o stieraní železnej 

opony, zatiaľ čo vyjednávania s Tureckom sú o posúvaní hraníc do Ázie. 

Cieľom tejto práce je charakterizovať vývoj vzťahov medzi Tureckom a EÚ 

a zhodnotiť dopady prípadného členstva na EÚ z ekonomického a bezpečnostno-politického 

hľadiska. 

S týmto súvisí aj hypotéza, že z ekonomického a bezpečnostného hľadiska nebude 

mať prípadný vstup Turecka do EÚ výrazný negatívny dopad na EÚ. 

Diplomová práca je zložená z troch hlavných kapitol. Prvá kapitola bude venovaná 

Turecku ako takému. Kapitola obsahuje základnú charakteristiku štátu. Je tu uvedená 

geografická poloha a predstavená história krajiny. Ďalšia časť kapitoly je venovaná 

národnostnému zloženiu, hospodárstvu a makroekonomickým ukazovateľom 

a poľnohospodárstvu. Dôležitá je aj charakteristika v oblasti je ako priemysel a obchod, 

energetika a služby. Kapitola sa ďalej zameriava na výsledky referenda, ktoré sa v krajine 

konalo v roku 2010 a samozrejme aj na aktuálne informácie o parlamentných voľbách z 12. 
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júna 2011. V prípade Turecka je snáď najdiskutovanejšou témou postavenie tureckej armády. 

A ani tejto téme sa kapitola nevyhýba.

Druhá kapitola opisuje históriu vzťahov Turecka a EÚ, podpísanie Ankarskej dohody 

a vytvorenie colnej únie. Kapitola nevynechá ani problémové oblasti Turecka, ako je napr. 

Cyperský problém, vzťahy s Gréckom a arménska genocída. Nasledujú európske summity, 

ktorých bolo Turecko „svedkom“ a v závere tejto kapitoly je predstavená inštitucionálna 

spolupráca medzi týmito dvoma subjektmi.

Úlohou tretej kapitoly tejto práce je analyzovať ekonomické a bezpečnostno-politické 

aspekty integrácie Turecka do EÚ. Ekonomické aspekty poukážu, aký bude mať vstup 

Turecka dopad na EÚ z hľadiska colnej únie, zamestnanosti, migrácie a aký bude vplyv 

tureckého pristúpenia na rozpočet Únie. Bezpečnostno-politické aspekty budú skúmať vzťahy 

Turecka a jeho susedných štátov a bezpečnostnú situáciu v krajine.

Pri vypracovávaní diplomovej práce sú použité nasledovné metódy vedeckej práce: 

metóda historická, komparatívna a analytická. 
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2 Základná charakteristika štátu

2.1 Geografická poloha

 Turecko, ktorého oficiálny názov je Turecká republika (Türkiye Cumhuriyeti), je vďaka 

svojej geografickej polohe považované za „most“ medzi Západom a Východom. Republika sa 

rozkladá na území o veľkosti 770 760 km2. Väčšia časť územia sa nachádza na polostrove 

Malá Ázia (755 688 km2) a zvyšná časť územia ( 23 767 km2) leží na Balkánskom polostrove. 

Európska časť územia sa nazýva Thrákia  a územie nachádzajúce sa na ázijskej pôde má 

názov Anatolia (Burdy, 2008). V prípade, že sa Turecko stane členom EÚ, posunú sa hranice 

Únie na východ, k Iraku, Iránu, Gruzínsku, Arménsku a Sýrii. Turecko je pomerne hornatá 

krajina. Nížiny sa nachádzajú iba v európskej časti. V ázijskej časti je veľká časť územia 

rozložená na náhornej plošine, obklopenej pohorím Pontus a Taurus. Obidve pohoria 

dosahujú výšku 3 až 4 tisíc metrov nad morom. Najvyšší vrch Turecka – Veľký Ararat –

s nachádza v Arménskej vysočine. Jeho nadmorská výška je až 5165m (VašaEurópa.sk, 

2005). 

2.2 História Turecka

História dnešného Turecka sa bezpochyby spája s históriou Osmanskej ríše. Tá bola po 

dobu šiestich storočí jednou z najmocnejších ríši sveta. K zániku došlo až v roku 1922 po 

prvej svetovej vojne, kedy sa rozpadla na viacero nástupníckych štátov, medzi nimi aj 

Turecko.

V čase najväčšieho rozmachu zaberala ríša územie Malej Ázie, Blízkeho východu ale 

aj oblasť juhovýchodnej Európy. Osmanské vojská sa dostali až pred brány Viedne a ovládli 

aj pomerne veľkú časť vtedajšieho Uhorska. Pričom práve Turci predstavovali v tom čase 

najväčšieho uhorského nepriateľa. 

Územia dnešných štátov ako Maďarsko, Srbsko, Bosna, Rumunsko, Grécko, Ukrajina, 

Irak, Sýria, Izrael a Egypt sa ocitli pod tureckou nadvládou. Taktiež územie Severnej Afriky  

až po Alžírsko a Arabský polostrov.

Pomenovanie Osman pochádza z arabského Usmán. Usmán bol turkménsky vodca, 

zakladateľ dynastie aj ríše. 

Počiatok osmanskej histórie (13. storočie) bolo v znamení nepretržitej územnej 

expanzie. Na západe sa nachádzala vtedy už značne oslabená Byzantská ríša, ktorá musela 

čeliť tlaku novej formujúcej sa ríše. Na začiatku 14. storočia Byzancia prišla o väčšinu 

svojich provincií v Anatólii. Osman I. premiestnil hlavné mesto do Bursy a dal základy pre 
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formovanie politickej štruktúry ríše. Ríša sa postupne formovala ako centrálne riadený štát, 

pričom jednotlivé etnické skupiny mali možnosť spravovať si časť svojich záležitosti podľa 

seba. 

Obr. 2.1: Osmanská ríša v roku 1638

Zdroj: Inštitút Blízkovýchodných Štúdií, 2008.

Po Osmanovej smrti postupne dochádzalo k expanzii do východného Stredomoria a na 

Balkán. Významné mesto Thessaloniki bolo dobyté  v roku 1378 od Benátčanov. V roku 1389 

po tureckom víťazstve v bitke na Kosovom poli sa skončila nadvláda Srbov v regióne. Snaha 

európskych mocností zastaviť expanziu Turkov vyústila v bitke pri Nikopoli v roku 1396. 

Avšak aj táto sa skončila víťazstvom Osmanov. Osmanskej ríši sa podarilo ovládnuť takmer 

všetky bývalé územia Byzantskej ríše a Konštantínopol sa ocitol v nepríjemnom obkľúčení. 

Situácia sa v prospech Byzancie začala vyvíjať až v roku 1402, po bitke pri Ankare, 

kedy dobyvateľ zo Strednej Ázie Timur porazil Osmanov a podarilo sa mu zajať sultána 

Bajezida I. To spôsobilo, že v ríši vypukla občianska vojna, ktorá skončila až roku 1413., 

kedy bol Mehmed I. uznaný za sultána a obnovil moc Osmanskej ríše. Jeho vnuk Mehmed 

Dobyvateľ potom demonštroval vojenskú silu štátu dobytím Konštantínopolu v roku 1453. 

Sultánov mal v tom čase iba 21 rokov. Uvedená udalosť bola natoľko významná, že mnoho 

historikov dnes považuje tento rok prakticky za ukončenie stredoveku v Európe. Cesta do 

Európy bola pre Turkov úplne otvorená. Mehmed II. následne urobil z mesta hlavné mesto 
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ríše. Nasledujúce obdobie je charakteristické teritoriálnym, ekonomickým a kultúrnym rastom 

ríše. 

Predovšetkým ovládnutie celej oblasti Osmanmi viedlo k zablokovaniu významnej 

obchodnej cesty do Ázie, v dôsledku toho sa Španieli museli pokúsiť o hľadanie novej 

obchodnej cesty a vďaka tomu v roku 1492 objavili Ameriku. 

Počas vlády sultána Selima I. sa Turkom podarilo poraziť časť Perzie a stabilizovať osmanskú 

vládu v Egypte.

Nástupca Sulejman I. ( 1520 – 1566 ) pokračoval v úspešnom rozširovaní ríše. Patril 

medzi najvýznamnejších panovníkov a jeho meno sa spája hlavne s uhorskými dejinami.  

V roku 1521 so svojimi vojskami dobyl Belehrad a po bitke pri Moháči v roku 1526 , ktorá 

predstavovala katastrofu pre Uhorsko, obsadil celú centrálnu časť krajiny. V rokoch 1529 

a 1532 podnikol útoky na Viedeň, avšak oba sa skončili neúspechom a v roku 1535 sa mu 

podarilo úspešne dobyť Bagdad. 

Postupne sa z Osmanskej ríše stával významný člen európskej politickej scény. Spolu 

s Francúzskom, Anglickom a Dánskom vytvorila vojenskú alianciu proti Habsburgovcom. 

Po Sulejmanovej smrti nastalo v Osmanskej ríši obdobie „slabých“ sultánov, výsledkom čoho 

bola oslabená ríša. Napriek tomu však stále patrila medzi najvýznamnejšie mocnosti, no jej 

expanzia sa zastavila v roku 1683 po neúspešnom obliehaní Viedne. Vtedy sa Turci aj so 

svojim obrovským vojskom ocitli najbližšie k dobytiu tejto metropoly. Avšak dlho odkladaný 

záverečný útok viedol k tomu, že Viedni prišli na pomoc habsburské, nemecké a poľské 

vojská na čele ktorých bol Ján Sobiesky a prinútili Turkov, aby sa od Viedne stiahli. 

Na konci 17. storočia nastalo pre ríšu obdobie stagnácie reforiem. Osmanská veda 

a technológie boli v minulých obdobiach na vysokej úrovni, postupne však dochádzalo 

k stagnácii na úrovni stredoveku. Vo väčšej miere sa začali objavovať prejavy 

konzervativizmu.

Obdobie na začiatku 18. storočia má názov Éra tulipánov, vzťahuje sa to k záľube 

sultána Ahmeda III. k týmto kvetom. Počas jeho vlády panovalo v ríši pokoj a mier. Ríša sa 

ocitla v pozícii, kedy začalo dochádzať k opevňovaniu miest na hranici s Balkánom 

v dôsledku expanzie európskych mocností. 

Na prelome 18. a 19. storočia, za vlády Selima III. sa začali uskutočňovať vojenské 

reformy. Selim III. sa snažil zmodernizovať armádu podľa európskeho vzoru. Jeho snaha sa 

však stretla s odporom náboženských vodcov, konzervatívcov a časťou janičiarskeho vojska.1

                                                
1 Janičiari predstavovali časť vojska, ktorá sa skladala zo zverbovaných ľudí a otrokov z rôznych častí ríše.
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Janičiarom hrozilo, že by prišli o niektoré privilégia, ktoré dovtedy požívali. Odpor zo strany 

Janičiarov voči reformám vyústil do otvorenej vzbury. Selimove kroky o reformu ho stáli nie 

len trón ale aj jeho život. Po Selimovy nastúpil na trón nový energický panovník Mahmud 

II., ktorý tým, že zmasakroval janičiarske vojsko vyriešil všetky problémy.

19. storočie je pre Osmanskú ríšu vyznačuje národným obrodením na Balkáne. 

Obrodenie začalo Srbskou revolúciou začiatkom storočia. Postupne nasledovali Gréci a ďalšie 

národy. 

Počas vlády Mahmuda II. sa uskutočnili viaceré reformy, napr. v odievaní, 

uniformách, zbraniach, legislatíve, vzdelávaní, architektúre, poľnohospodárstve a v ostatných 

oblastiach. Naštartované reformy v 19. storočí viedli k tomu, že v roku 1876 bola vyhlásená 

konštitučná monarchia, avšak sultán parlament po dvoch rokoch rozpustil. 

Nárast nacionalizmu je charakteristický pre všetky európske krajiny 19. storočia. 

Uvedený termín však nie je nutné chápať v negatívnom zmysle, ktorý tento pojem nadobudol 

v 20. storočí. Vo väčšine štátnych celkov vtedajšej Európy sa začali prebúdzať národy, 

začínali formovať svoje národné povedomie a to viedlo k postupným snahám 

o osamostatnenie sa. Taktiež aj do Osmanskej ríše sa preniesla myšlienka nacionalizmu. 

Grécko bolo prvým národom v Osmanskej ríši, ktorý v roku 1821 vyhlásil samostatnosť. Tá 

však bola uznaná až v roku 1829, kedy skončila grécka vojna za nezávislosť. Postupne sa 

čiastočne osamostatnili krajiny ako Srbsko a Čierna Hora, Valašsko a Moldavsko. 

Osmanská ríša tak strácala pod tlakom západných mocností ďalšie svoje územia ako Tunisko, 

Egypt, Alžírsko a Líbyu. 

Druhá konštitučná éra vypukla v roku 1908 po revolúcii Mladotureckého hnutia. Do 

prvej svetovej vojny vstúpila Osmanská ríša po incidente, kedy poskytli ochranu v prístave 

dvom nemeckým lodiam, ktoré boli na úteku pred Britmi. Lode boli začlenené do 

osmanského loďstva a zaútočili na ruský prístav Sevastopol Vo vojne boli na strane 

Trojspolku. Spočiatku zaznamenávali viacero víťazstiev, medzi nimi aj napr. v bitke 

o Gallipoli v roku 1915.

Arménski dobrovoľníci sa začali postupne pridávať k ruskej kaukazskej armáde, to 

viedlo k prijatiu zákona, ktorý mal za následok deportáciu Arménov z osmanského územia. 

Výsledkom bola genocída Arménov vo východnej Anatolii, kde podľa odhadov zahynulo od 

600 000 do 1,5 milióna ľudí (Blizky Východ, 2010).

V roku 1916 vypukla Arabská revolta, čím sa snažili krajiny Blízkeho východu osamostatniť 

spod osmanskej nadvlády.
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Osmanská ríša za začala rozpadať po prehre v prvej svetovej vojne a jej pôvodne 

územie sa postupne rozčlenilo medzi nové štáty, ktorých je v súčasnosti 40.

V rokoch  1919 až 1923 prebehla pod vedením Mustafu Kemal Pašu (Atatürk) (1881 –

1938)2  Turecká vojna za nezávislosť.3 Sultanát bol zrušený v roku 1922 a posledný sultán 

Mehmed VI. odišiel z krajiny. Vzniklo národné zhromaždenie a roku 1923 bol oficiálne 

vyhlásená Turecká republika.

Pád ríše spôsobil zlý ekonomický stav krajiny, jej zaostávanie za západoeurópskymi 

mocnosťami a taktiež prehra v prvej svetovej vojne. Dôležitú úlohu zohrali aj národné hnutia, 

či už zo strany národov podmanených, ale aj zo strany Turkov, kedy bol panarabizmus 

predchádzajúcich období nahradený postavením Turkov ako vedúceho národa. Predtým bola 

ríša charakteristickávpredovšetkým spoločným náboženstvom a jednotlivé národy nehrali 

hlavnú úlohu v štruktúre ríše. 

Moderný turecký štát bol ustanovený na princípoch nazvaných šesť šípov. Boli nimi 

republikanizmus, nacionalizmus, statizmus, populizmus, sekularizmus a revolucionizmus či 

neskôr hlavne reformizmus. Princípy tureckej štátnosti boli roku 1937 začlenené do ústavy 

a sú v nej zakotvené do dnes.

Prvá turecká ústava vznikla v roku 1924. Ústava zavádzala parlamentný systém vlády, 

kde legislatívnu aj exekutívnu moc držal parlament. Do roku 1945 fungovala v krajine len 

jediná kemalistická Republikánska ľudová strana. Dvakrát sa pokúsil Mustafa Kemal zaviesť 

opozíciu. Najprv mala Atatürkovi oponovať Progresívna republikánska strana z liberálnych 

pozícii, ale potom, čo ju ovládli ľudia, ktorí boli považovaní za fundamentalistov, bola 

zrušená. Druhý pokus zaviesť opozíciu bol taktiež veľmi skoro ukončený, keď sa Liberálna 

republikánska strana stala príliš silnou.4

Pluralitný systém sa v krajine uchytil až po roku 1945, kedy vznikla Národná strana 

rozvoja a o rok na to aj Demokratická strana. Počas vedenia Demokratickej strany v roku 

1950 vznikla prvá koaličná vláda, ktorá bola spočiatku veľmi úspešná nie len politicky ale aj 

                                                
2 Mustafa Kemal Paša patrí medzi najväčších politikov 20. storočia. Vďaka reformám, ktoré uskutočnil 
v krajine môže Turecko uvažovať o vstupe do EÚ. Zaslúžil sa o podpísanie mieru v Lausanne, čím bola uznaná 
Turecká republika v dnešných hraniciach. Presadil zmeny, ktoré nemali obdoby ani vo vtedajšej 
„civilizovanejšej“ Európe. Zaslúžil sa o vznik nového jazyka v krajine, tzv. „novú“ turečtinu, čím odstránil 
takmer 100% analfabetizáciu v krajine, vďaka čomu začala stúpať úroveň v celej krajine. Založil modernú 
demokratickú republiku s parlamentom, vďaka čomu žena nebola len otrokom ale získala právo byť volená, 
a toto právo v tej dobe nemala väčšina európskych krajín. Oddelil štát od cirkvi, cirkev tak stratila oficiálny 
vplyv na dianie v štáte.
3 Išlo o vojnový konflikt v rokoch 1919 až 1923 medzi Osmanskou ríšou reprezentovanou mladotureckým 
hnutím Mustafu Kemala Atatürka a koalíciou rôznych európskych krajín. Výsledkom tejto bolo vojny bolo 
sformovanie Turecka ako štátu v jeho dnešných hraniciach.
4 Stav demokracie v Turecku:  http://www.cpssu.org/view.php?cisloclanku=2007052801
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ekonomicky. Postupne však ekonomický boom opadol a vláda začala obmedzovať svojich 

politických súperov, svoje ohrozenie cítila predovšetkým štátostrana Republikánska ľudová 

strana. Dôsledkom toho bol vojenský puč, ktorý vypukol v krajine v roku 1960 a ktorý zbavil 

moci prezidenta Bayara a premiér Menderes bol popravený. Moc v rukách vojenskej junty 

nezostala dlho a už v roku 1961 sa moc vrátila civilnej vláde. Po vojenskom prevrate vznikla 

nová ústava, ktorá zaviedla dvojkomorový parlament a ústavný súd. Po prvom puči bol 

politický systém poznamenaný  veľmi nestabilnými vládnymi koalíciami napravo vedenými 

Stranou pravej cesty Suleymana Demirela a naľavo Republikánskou ľudovou stranou Bulenta 

Ecevita. V roku 1971 sa uskutočnil ďalší vojenský puč, ktorý donútil premiéra Demirela 

rezignovať. Politická scéna bola po puči ešte viac nestabilná a v tureckých mestách začali 

násilnosti medzi ultranacionalistami a komunistami. Čo zákonite viedlo k ďalšiemu puči, 

ktorý vypukol v roku 1980.

Vojenský prevrat z roku 1980 uviedol k moci generála Kemala Evrena. Výsledkom 

toho bol rozpustený parlament, zrušená ústava a prenasledovanie odporcov vojenskej vlády. 

Prezidentom sa stal Kemal Evren a roku 1982 vošla do platnosti prezidentská ústava. K 

voľbám v 1983 boli vojakmi pripustené len 3 strany. V prvých voľbách zvíťazila vlastenecká 

strana Turguta Özala. Özal zotrval na premiérskom poste až do roku 1989, kedy sa stal 

prezidentom. Osemdesiate roky znamenali pre Turecko významný ekonomický boom, ktorý 

bol spojený s významnými sociálnymi pohybmi. Turecké obyvateľstvo sa začalo postupne 

presúvať do veľkých miest a vidiek výrazne schudobnel. V deväťdesiatych rokoch zasiahla 

krajinu ťažká ekonomická kríza, ktorá postihla predovšetkým nových prisťahovalcov do 

miest. Práve z radov nových prisťahovalcov sa rekrutujú voliči islamistických strán. V roku 

1995 získala islamistická Strana prosperity vysoký podiel hlasov a v roku 1996 mohla 

vytvoriť vládnu koalíciu pod vedením svojho predsedu Necmettina Erbakana. Avšak už 

v roku 1997 bol Erbakan armádou prinútený odstúpiť kvôli prenikaniu islamu do škôl a o rok 

neskôr bola Strana prosperity z dôvodu narušovania sekulárneho charakteru štátu ústavným 

súdom zakázaná. Nastupujúca Strana cnosti bola v roku 2001 taktiež označená za 

protiústavnú a následne bola zakázaná. Vo voľbách v roku 2007 vyhrala Strana 

spravodlivosti a rozvoja, čo je umiernená islamistická strana, ktorej členovia pochádzajú zo 

zakázanej Strany cnosti. Táto strana podporuje sekulárny štát a snaží sa o liberálne reformy, 

ktoré by pomohli Turecku dostať sa do Európskej únie (Blizky Východ, 2010).
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2.3 Obyvateľstvo, národnostné zloženie, náboženstvo

Územie Turecka v júli roku 2010 obývalo cca 76,805 miliónov obyvateľov, ale 

vzhľadom k vysokému prírastku obyvateľstva, ktorý predstavuje 1,312%, tento počet neustále 

narastá. Okrem Turkov, ktorých je 70-75% obývajú toto územie aj Kurdi (18%) a ďalšie 

minority (7-12%), medzi ktoré patria napríklad Gréci a Arméni. V súčasnosti žije približne 5 

miliónov Turkov v krajinách EÚ. Sú to predovšetkým štáty západnej Európy ako napríklad 

Francúzsko, Holandsko a Nemecko. Najrozšírenejším náboženstvom v štáte je islam, ktorý 

vyznáva 99,8% obyvateľov, zvyšné 0,2% sú predovšetkým židia a kresťania. Dôležité je, že 

Turecko je jediným sekularizovaným islamským štátom, čo znamená, že moc cirkvi je 

oddelená od moci štátnej (Central Intelligence Agency, 2010).

2.4 Hospodárstvo

V roku 1950 po nástupe Demokratickej strany, sa prestala v krajine praktizovať politika 

izolacionizmu5, ktorá spadala pod Atatürkové reformy, a trh sa otvoril pre nových investorov. 

Vďaka prílivu zahraničných investícií a exportu tureckých tovarov, došlo k rýchlemu rozvoju 

tureckej ekonomiky. V roku 1991, po rozpade Sovietského zväzu, začali do krajiny prúdiť 

investície z postsovietských krajín, čo viedlo k rozvoju medzinárodného obchodu v rámci 

týchto štátov. Turecko tak získalo silné postavenie na celosvetovom trhu (Pirický, 2006). 

Avšak v roku 1999 bolo Turecko zasiahnuté ekonomickou krízou, ktorá značne 

poznačila hospodárstvo štátu. Až v roku 2002 po skončení krízy začala turecká ekonomika 

prechádzať obdobím výrazného hospodárskéh rastu. Vďaka makroekonomickej stabilite

v štáte, začali do krajiny plynúť ďalšie zahraničné investície, a tým pádom došlo k zníženiu 

verejného štátneho dlhu a k poklesu miery inflácie. 

2.4.1 Makroekonomické ukazatele

Vývoj ekonomickej situácie v Turecku je možné posúdiť na základe hlavných 

makroekonomických ukazovateľov štátu. V tabuľke č. 2.1 sú uvedené údaje, ktoré popisujú 

hospodársku situáciu v Turecku v rokoch 2007 – 2009.

                                                

5 Izolacionizmus - hnutie za nezasahovanie do záležitostí iných krajín a za sústredenie sa na vlastné problémy; 

úmyselný nezáujem o dianie v zahraničí
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Tab. č. 2.1: Vývoj makroekonomických ukazovateľov v rokoch 2007 -2009
2007 2008 2009

HDP
  Reálny rast HDP (stále ceny) 4,70% 0,70% -4,70%
  HDP/obyvateľa - v USD 9.307 10.436 8.590
Inflácia 8,40% 10,10% 6,53%
Nezamestnanosť 10,10% 14,00% 13,50%
Priemerná mzda ( v TRY/mesiac) 1.512 1.675 N/A
Deficit štátneho rozpočtu ( v % HDP) -1,6 -2,2 6,6
Zahraničný obchod
  Export (v mld. USD) 107 132 102
  Rast exportu 25,40% 23,10% -22,60%
  Import (v mld. USD) 170 202 141
  Rast importu 22% 18,80% -30,30%
  Saldo obchodnej bilancie (v mld. USD) -62,8 -69,9 -38,7
Devízové rezervy (bez zlata) v mld. USD 73,1 70,8 N/A
Priame zahraničné investície (v mil. USD) 22 047 18 269 7 660
Zdroj: BusinessInfo, 2010; vlastná úprava.

V uvedených troch rokoch je možné pozorovať značné zhoršenie všetkých 

makroekonomických ukazovateľov Turecka. Významný prepad nielen koncom roka 2008 ale 

aj koncom roka 2009 bol dôsledkom celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá neobišla ani 

tureckú ekonomiku. Nárast inflácie v roku 2008 na úroveň 10,10% bol taktiež spôsobený 

medzinárodnou finančnou krízou a to v dôsledku zvýšenia cien potravín a energií. Avšak 

v roku 2009 došlo k pokles inflácie, kedy sa pohybovala na úrovni 6,53%.  Napriek tomu je 

turecká ekonomika už dlhodobo zaťažená vysokou mierou inflácie. Vyššia miera inflácie síce 

zapríčinila, že došlo k rastu konkurencieschopnosti tureckých tovarov na svetových trhoch, 

ale taktiež spôsobila pokles prílivu zahraničných investícii v Turecku. Prehĺbenie 

ekonomickej krízy bolo spôsobené aj spomalením rastu HDP v rokoch 2007 a 2008. V roku 

2009 sa dokonca dostal do záporných čísiel, na úroveň -4,70%. Miera nezamestnanosti vo 

všetkých troch sledovaných rokoch zaznamenala rast a v roku 2009 bola v krajine 13,5 

percentná nezamestnanosť(Souleimanov, 2002; BusinessInfo.cz, 2010).

Centrálna banka Turecka bola dokonca z dôvodu krízy nútená znížiť hodnotu 

úrokových sadzieb. Sadzby klesli až o 8,0% a dostali sa tak na historicky najnižšiu úroveň 

8,75%. Cieľom Centrálnej banky bolo vytvoriť vhodné prostredie na poskytnutie pôžičiek. 

Ekonomickú situáciu v Turecku zhoršuje aj celková miera zadĺženosti štátu. The CIA 

Factbook uvádza, že celková zadĺženosť Turecka voči Medzinárodnému menovému fondu 

(MMF) predstavuje 48,5% HDP (byznys.ihned.cz, 2009). 
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V súčasnosti je možné pozorovať značné ekonomické rozdiely medzi jednotlivými 

regiónmi Turecka. Krajina je rozdelená na priemyselný a vyspelý západ a zaostalý, 

poľnohospodársky východ a juhovýchod (Souleimanov, 2002). Turecké hospodárstvo je 

charakteristické nízkou úrovňou privatizácie. Veľký podiel v kľúčových odvetviach tureckej 

ekonomiky má v rukách štát. Patria tu oblasti ako služby, komunikačná infraštruktúra a veľa 

iných priemyselných odvetví a taktiež 30% aktív bankového sektoru patrí štátu. Hromadná 

privatizácia vypukla až v roku 2004 a to predovšetkým v energetickej oblasti, komunikáciach 

a v ťažobnom priemysle. EÚ sa snaží, aby došlo k rozšíreniu miery privatizácie tureckého 

hospodárstva. 

Turecká ekonomika momentálne prechádza procesom reštrukturalizácie. EÚ trvá na 

včasnom plnení reforiem, ktoré sú nevyhnutné pre zjednotenie trhov. Na základe kodaňských 

hospodárskych kritérii je možné tureckú ekonomiku označiť za fungujúcu tržnú ekonomiku, 

ktorá by mala mať schopnosť vyrovnať sa s konkurenčným tlakom EÚ. 

Významný pokrok bol dosiahnutý v oblasti liberalizácie cien, hlavne v odvetví 

energetiky. V oblasti privatizácie dnes dochádza k výraznému zlepšeniu situácie. Ochrana 

spotrebiteľa, podnikanie a voľný pohyb tovarov sú ďalšie oblasti, kde bol zaznamenaný 

pokrok. Napriek týmto skutočnostiam existujú požiadavky, ktoré vyplývajú z dohody o colnej 

únii a tie zostávajú dodnes nenaplnené a to napríklad, vysoká miera nezamestnanosti medzi 

mladými ľuďmi a nízka zamestnanosť žien. Dôvodom neschopnosti tureckého pracovného 

trhu vytvárať nové pracovné príležitosti je nesúlad medzi ponukou a dopytom. Rýchlo 

rozvíjajúcemu tureckému hospodárstvu sa stále neprispôsobila kvalifikácia pracovných síl.

Turecký trh je veľmi perspektívnou oblasťou pre zahraničných investorov. Objavujú 

sa nové snahy investorov na podporu investícií do infraštruktúry krajiny, ktoré by prispeli 

k odstáneniu rozdielov medzi jednotlivými regiónmi. Prekážku však predstavuje politická 

nestabilita v krajine. Ďalší problém, ktorý narušuje stabilitu podnikateľskej činnosti v krajine, 

je rozrastajúca sa tieňová ekonomika. Správa Európskej komisie taktiež uvádza, že 

predovšetkým malé a stredné podniky majú nedostatočný prístup k štátnemu financovaniu. 

Napriek tomu, že turecká ekonomika bola poznamenaná medzinárodnou finančnou 

krízou, malo by dôjsť len ku krátkodobému spomaleniu hospodárského vývoja štátu. Hybným 

bodom európského hospodárstva by tak mohol byť dynamický ekonomický rast Turecka, 

ktorý v súčasnosti prechádza procesom stagnácie. Európsky trh by tak mohol začať 

konkurovať trhu Spojených štátov amerických, Číny alebo Japonska. 
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Súčasné demografické štatistiky hovoria, že priemerný vek tureckého obyvateľstva je 

oveľa nižší než v súčasných členských krajinách EÚ. Dôsledkom toho by v budúcnosti mohol 

byť príliv mladého a práceschopného ľudského kapitálu z Turecka do EÚ.

V prípade, že sa Turecko stane člen Únie, bude mať nárok na čerpanie finančných 

prostriedkov z rozpočtu únie. 11,5 miliardy eur je čiastka, ktorá bola poskytnutá všetkým 

kandidátskym a potenciálnym kandidátskym krajinám. Turecko získalo v roku 2008 finančnú 

podporu v celkovej výške 538,7 miliónov EUR (Evropská komise, 2010) ako nástroj 

predvstupnej pomoci v rámci programu IPA. Program IPA bude realizovaný v rokoch 2007 –

2013 a jeho úlohou je prispieť k ekonomickému rozvoju krajiny (Euroskop.cz, 2010).

2.4.2 Poľnohospodárstvo 

Poľnohospodárstvo predstavuje zhruba 9,4% z celkového HDP krajiny a v súčasnosti 

zamestnáva 29,5% práceschopného obyvateľstva, pričom v krajinách EÚ je 

v poľnohospodárstve zamestnaných len 5% obyvateľstva (Central Intelligence Agency, 2010). 

Ak by sa Turecko stalo členom EÚ, bude musieť vzhľadom k spoločnej poľnohospodárskej

politike obmedziť práceschopnosť obyvateľstva v poľnohospodárskom sektore (Částek, 

2006).

Poľnohospodárstvo sa v krajine sústreďuje predovšetkým do juhovýchodnej časti 

krajiny, kde sa nachádza najúrodnejšia pôda, ktorá je vhodná na pestovanie náročných plodín. 

Turecko je krajina sebestačná v základných potravinách a určitá časť produkcie sa z krajiny 

vyváža. Medzi hlavné exportné produkty patrí: bavlna, tabak, čaj, olivy, hrozienka a ďalšie 

čerstvé a sušené plody. Uvedené výrobky sa vyvážajú hlavne na americký a európsky trh. 

V roku 1996, kedy začala platiť colná únia, začal turecký trh prechádzať procesom 

liberalizácie. Sadzby, ktoré boli stanovené na ochranu domácich výrobkov boli postupne 

znižované. V rámci príprav na vstup do EÚ začalo Turecko v roku 2000 realizovať nový 

systém podpor poľnohospodárskej politiky. Jednalo sa o reformu ARIP6, ktorá zaviedla

                                                
6 V roku 2001 sa turecká vláda rozhodla pre štrukturálne zmeny a stabilizačný program historických rozmerov. 
Koncepčné základy boli položené v politickom dialógu so Svetovou bankou počas posledných rokov, ktoré 
zahŕňali rozsiahlu analýzu minulého systému poľnohospodárskej pomoci, a odporúčania, ako postupovať v 
reforme. Tieto odporúčania boli prijaté vo Vládnom vyhlásení o sektorovej stratégii politiky, a tvorilo 
východisko pre Poľnohospodársky projekt implementácie reforiem, schválený predstavenstvom Svetovej banky, 
s účinnosťou od júla 2001. Poľnohospodársky reformný a implementačný projekt (ARIP) má pomôcť vláde  
realizovať poľnohospodársky reformný program, ktorého cieľom je dramaticky znížiť umelé stimuly a vládne 
dotácie, a nahradiť systém podpory. Zároveň projekt zmierňuje možné krátkodobé negatívne dopady odstránenia 
dotácií, a uľahčuje prechod na efektívnu výrobu. Program vládnej reformy poľnohospodárskej politiky bol 
popísaný v marci 2000. 
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jednotný národný program DIS platieb, čiže systém priamej podpory dôchodkov. DIS platby7

sú navrhnuté tak, že čiastočne kompenzujú prípadné straty poľnohospodárov. Cieľom ARIP je 

znížiť vládne dotácie a obmedziť štátne zásahy do poľnohospodárstva (Aerni, 2007).

Krajina dosahuje pomerne nízke výnosy z poľnohospodárskej činnosti, čo je 

zapríčinené predovšetkým nedostatočnou mechanizáciu poľnohospodárskej techniky, 

obmedzeným používaním hnojív a taktiež aj nedostatočným využívaním vodných zdrojov. 

V týchto oblastiach by sa mali uskutočniť zmeny, pretože sú nevyhnutné z hľadiska 

diverzifikácie poľnohospodárskej produkcie a na zvýšenie konkurencieschopnosti tovarov. 

V prípade, že bude štát aj naďalej uplatňovať agrárne reformy nevyhnutné na začlenenie 

Turecka do trhu EÚ, má Turecko veľké predpoklady k ďalšiemu možnému rozvoju. Rast 

poľnohospodárskeho sektoru zaistí postupná realizácia rozvojových projektov. 

Turecko je krajina bohatá na vodné zdroje. Zásoby vody v krajiny sú vyššie, než 

v iných krajinách na Blízkom východe, ale v porovnaní s európskymi vodnými tokmi sú 

pomerne nízke. Tieto vodné toky sú dôležité na zavlažovanie a výrobu elektrickej energie. 

Turecko plánuje v najbližšej dobe dokončiť projekt GAP, ktorý je významný pre 9 

administratívnych provincií, ktoré sa nachádzajú v údoliach riek Eufrat a Tigris v oblastiach 

Juhovýchodnej Anatólie. Cieľom projektu je prispieť k rozvoju v tejto časti krajiny a je 

podporovaný rozvojovým programom OSN. Jedná sa o výstavbu zavlažovacích systémov 

a výrobu energie na zvýšenie množstva úrodnej pôdy v regióne. Projekt zahŕňa výstavbu 22 

priehrad a 17 hydroelektrární. K zahájeniu projektu došlo už v roku 1989 a predpokladané 

ukončenie je naplánované už v tomto roku (BusinessInfo.cz, 2010). 

V rámci plnenia kodanských kritérií je reforma poľnohospodárskej politiky dôležitou 

požiadavkou Únie a pre Turecko znamená implementácia reformy veľkú motiváciu. 

V prípade, že sa Turecko stane členom Únie za súčasnej situácie, bude jej prislúchať najvyšší 

podiel spoločných prostriedkov. Zároveň bude Turecko predstavovať silného konkurenta pre 

súčasné členské krajiny v oblasti poľnohospodárskej politiky.

2.4.3 Priemysel a obchod

Priemyselná výroba spolu s ťažobným priemyslom sa v roku 2008 podieľala na tvorbe 

HDP zhruba 25,9%. Turecko predstavuje svetové nálezisko nerastných surovín, a to vďaka 

                                                
7 Systému priamej podpory príjmov (DIS) je jadrom celého programu. Cieľom tohto prvku je zriadiť Národný 
register poľnohospodárov (NRF), ktorý by bol schopný identifikovať poľnohospodárov, ktorí majú nárok na 
platby v rámci DIS a zároveň by poskytoval tieto platby. Účinnosť programu je sledovaná pomocou sociálnej 
a finančnej kontroly ARIP. NRF pokrýval viac než polovicu potenciálne oprávnených farmárov v roku 2001, 
viac ako tri štvrtiny v roku 2002 a viac ako 90% do roku 2004.
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veľkým zásobám rud a nerastov. V súčasnosti patrí medzi 10 najväčších výrobcov mramoru a 

granitu na svete. Ďalej má Turecko svetové náleziska uhlia, významných surovín z hľadiska 

energetiky a patrí medzi najväčších producentov zlata vzhľadom ku svojim bohatým 

rezervám tejto suroviny (Enviweb.cz, 2008). Stavebníctvo, ktoré sa podieľa na HDP krajiny

4,5% sa postupne stáva oborom domáceho hospodárstva a to vďaka zahrničným projektom 

v Turecku (BusinessInfo.cz, 2010). Automobilový priemysel patrí medzi najrýchlejšie sa 

rozvíjajúce odvetvie v tureckom hospodárstve. V roku 2008 obsadila krajina šiestym 

najväčším producentom motorových vozidiel v Európe (Organisation Internationale des 

Constructeurs d'Automobiles, 2010). Medzi významné priemyselné odvetvia patrí taktiež 

textilný a odevný priemysel. 

Ropu a zemný plyn Turecko dováža, pričom hlavným dodávateľom plynu pre Turecko 

je Rusko a medzi ďalších významných dodávateľov patrí napríklad Irán a Azerbajdžán. 

Z krajín ako je Irán, Irak, Saudská Arábia a Sýria dováža Turecko približne 90% svojej ropy. 

Exportne je Turecko zamerané predovšetkým na vývoz spotrebného tovaru. Najviac sa 

vyvážajú položky ako napríklad textilné tovary, zariadenia spotrebnej elektroniky a dopravné 

prostriedky. Na trhy EÚ smerovalo v roku 2007 56,4% tureckého vývozu, druhou krajinou 

z hľadiska tureckého exportu je Rusko (4,4%), ktoré je nasledované Spojenými štátmi (3,9%). 

Turecko dováža približne 40% tovarov z krajín EÚ, hlavne z Nemecka a Talianska. 

Rusko sa podieľa na dovoze 14%, Čína 7,9% a Spojené štáty americké 4,8% (European 

Commission, 2009).

2.4.4 Energetika

V súčasnosti došlo v krajine k odsúhlaseniu výstavby mnohých dôležitých 

energetických projektov, ktorých úlohou je podporiť štátne hospodárstvo. Ropovod Baku-

Tbilisi-Ceyhan bol dokončený v roku 2006. Je to druhý najväčší ropovod na svete, ktorý 

vedie cez územie Gruzínska a Azerbajdžánu do Stredozemného mora. Napriek tomu nie sú 

tieto zásoby pre Turecko dostatočné. Celá Európa je dnes čiastočne závislá na rope, ktorá sa 

dováža z Ruska. Avšak tento zdroj, nie je možné považovať za stabilný, ako sa ukázalo 

v januári 2009, kedy Rusko zastavilo dodávky plynu do Európy kvôli rozporom medzi 

Ruskom a Ukrajinou. EÚ by sa mala snažiť vyhľadávať nové cesty dovozu ropy, ktoré by 

zabránili silnému vplyvu tohto ruského monopolu. A práve Turecko by mohlo byť tou 

krajinou, ktorá by nám mohla ponúknuť možnosti v tejto oblasti. V budúcnosti by tak malo 

dôjsť k výstavbe nového plynovodu, ktorý by viedol z Kaspického regionu mimo Rusko, 

jedná sa o výstavbu plynovodu Nabucco (Souleimanov, 2002). Plynovod by mal viesť 
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z oblasti Kaspického mora do Rakúska, cez územie Turecka, Bulharska, Rumunska a 

Maďarska. Turecko by tak získalo možnosť odberu 15% z kapacity plynovodu pre vlastnú 

spotrebu prípadne pre ďalší vývoz. Výstavba je naplánovaná na rok 2011 a predpokladané 

ukončenie výstavby je v roku 2014. Celkové náklady sa odhadujú na 7,9 miliard eur. 

Azerbajdžán bude hlavným dodávateľom plynu pre plynovod Nabucco. Ďalšími 

potenciálnymi dodávateľmi má byť Turkmenistan a Irak (BusinessInfo, 2009).

V roku 1990 sa v Turecku zdvojnásobil dopyt po elektrickej energii, tým pádom 

muselo Turecko zahájiť dovoz elektrickej energie a to z dôvodu nedostatočnej výrobnej 

kapacity domáceho trhu. Turecká vláda sa preto rozhodla postaviť v krajine jadrovú 

elektráreň Sinop, ktorá by mala byť dokončená v roku 2014. Jedná sa o prvú jadrovú 

elektráreň v krajine, ktorá bude umiestnená na pobreží Čierného mora a výrobná kapacita 

elektrárne by mala pokryť domáci dopyt po energii (Curtis, 2008). 

2.4.5 Služby

49% práceschopného obyvateľstva pracuje v sektore služieb, ktorý sa podieľa 64,7% 

na tvorbe HDP (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2010). Od roku 2000 podiel služieb na 

tvorbe HDP významne vzrástol a to hlavne v oblasti obchodu, stravovania a personálnych 

služieb. Bankový sektor, ktorý je najdôležitejšou oblasťou finančných služieb v Turecku, 

prešiel v roku 2000 výraznými zmenami. Súčasný systém je založený na obnovenom právnom 

systéme z roku 2005, došlo tu k úprave a zjednodušeniu kontrolného procesu a procesu 

bankových fúzii. Finančná kríza, ktorá sa udiala v roku 2001 v Turecku, a ktorú mali na 

svedomí práve banky, mala vážny dopad na toto odvetvie. Po kríze bol počet obchodných 

bánk výrazne zredukovaný, pričom 5 najväčších bánk štátu si ponechali 50% podiel na 

akciách zvyšných komerčných bánk. Aktívna účasť zahraničných bánk je v krajine 

zaznamenaná až do roku 2005. 

Turecko sa rozhodlo zlepšiť infraštruktúru krajiny pre rozvoj významného sektoru –

cestovného ruchu, preto sa snaží čoraz viac finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

uvoľniť do tejto oblasti. Cestovný ruch a hotelníctvo sa výrazne podieľajú na tvorbe HDP 

krajiny. V roku 2008 patrilo Turecko medzi 7 najnavštevovanejších turistických destinácii 

(BusinessInfo.cz, 2009). Vzhľadom na zvýšené výdaje turistov, vzrástol príjem z cestovného 

ruchu v roku 2008 o 18,5% v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku 

(Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2010). 
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2.5 Politický systém

Na základe ústavy zo 7. novembra 1982 je Turecko sekulárna, republikánska 

a parlamentná demokracia a sociálny  právny štát. Súčasná ústava je výsledkom vojenského 

prevratu z roku 1980, bola však už niekoľkokrát novelizovaná z dôvodu približovania sa 

k EÚ. Preambula je v podstate odkaz na zakladateľa štátu Mustafu Kemala Atatürka 

a prostredníctvom jeho hodnôt určuje základný charakter štátu. 

Prezident je hlava štátu a predstaviteľ výkonnej moci. Dňa 28. augusta 2007 vtedajší 

minister zahraničia Abdullah Gül bol zvolený za prezidenta Turecka, kedy získal 339 zo 448 

hlasov prítomných poslancov. Gül má dnes v úmysle aj naďalej podporovať priateľstvo s EÚ a 

uskutočniť reformy nevyhnutné pre vstup do EÚ (BusinessInfo.cz, 2010). Jeho predchodca 

Ahmet Necdet Sezer bol prvým prezidentom, ktorý nepôsobil ani v armáde ani v politike. 

Turecko od roku 1989 zažíva etapu nevojenských prezidentov. Prezident je volený národným 

zhromaždením na obdobie siedmych rokov bez možnosti znovuzvolenia. Prezident má úlohu 

ochrancu ústavnosti. Taktiež má k dispozícii suspenzívne veto a možnosť dať preskúmať 

návrhy zákonov ústavným súdom, ktorých členov z časti sám vymenováva. Prezident je 

vrchný veliteľ ozbrojených síl, menuje veliteľa armády, námorníctva, letectva a náčelníka 

generálneho štábu, ktorého síce navrhne vláda, spravidla si ho však armáda sama určuje. Je 

predsedom Bezpečnostnej rady štátu. 

Ministerská rada (vláda) nesie kolektívnu zodpovednosť národnému zhromaždeniu 

za výkon vlády. Premiéra vyberá prezident z členov národného zhromaždenia a na návrh 

designovaného premiéra predkladá prezident zoznam členov vlády poslancov k hlasovaniu 

o dôvere. Prezident môže zoznam pozmeniť. Aby bola zaistená nestrannosť pri 

parlamentných voľbách, sú ministri vnútra, spravodlivosti a dopravy krátko pred voľbami 

nahradení nestraníkmi. Súčasným ministerským predsedom je Recep Tayip Erdogan, ktorého 

konzervatívna islamská Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) získala väčšinu mandátov 

v národnom zhromaždení (cpssu.org: Czech-Slovak Political Science Students' Union, 2007).

Legislatívna moc je v rukách jednokomorového Veľkého národného zhromaždenia.

Poslanci sú volení pomerným volebným systémom s 10% uzavieracou klauzulou na päť 

rokov, avšak posledné štyri voľby sa konali predčasne. Politická činnosť bola odopretá 

vojakom, štátnym úradníkom a ľudom, ktorým bola zakázaná súdom. Po puči v roku 1980 

bola politická činnosť zakázaná mnohým vtedajším politikom a súčasný premiér Recep 
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Tayip Erdogan sa mohol postaviť na čelo vlády až po vypršaní svojho trestu. Počas prvého 

roku vlády AKP bol preto premiérom Abdulah Gűl.

V straníckom systéme Turecka majú priestor len strany, ktoré odpovedajú princípom 

kemalizmu. Islamistické, separatistické a komunistické strany sú zakazované ako 

protiústavné. V roku 1998 bola zakázaná už spomenutá islamistická Strana prosperity (RP), 

v roku 2001 jej nástupnícka Strana cnosti (FP) a roku 2003 kurdská Ľudová demokratická 

strana (HADEP). Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) sa poučila z doterajšieho vývoja 

a svoj program sa snaží  nestavať proti sekularizmu. V posledných voľbách prekročili 

uzavieraciu klauzulu len AKP a Republikánska ľudová strana (CHP). AKP s 34% hlasov 

získala väčšinu mandátov a mohla sama vytvoriť vládu (cpssu.org, 2007). 

Už v roku 1961 bol ústavou zriadený Ústavný súd. Medzi jeho právomoci patrí 

napríklad dohľad nad ústavnosťou zákonov, súdenie prezidenta a členov vlády a zakazovanie 

strán. V krajine existujú dva paralelné systémy súdov a to, civilné a vojenské. Vojenské súdy 

vykonávajú svoju jurisdikciu nad vojakmi, na území pod stanným právom a nad občanmi, 

ktorí sú obvinení z terorizmu alebo zločinov proti štátu. 

Národná bezpečnostná rada, ktorá bola ústavne zakotvená v roku 1961 je inštitúcia, 

prostredníctvom ktorej armáda uplatňuje svoju moc. Medzi jej členov patria velitelia armády, 

námorníctva, letectva a žandárstva, náčelník generálneho štábu, premiér, ministri vnútra, 

obrany a zahraničných vecí a predsedom je prezident. Po vojenskom prevrate v roku 1980 

spravovala krajinu rada a aj po odovzdaní moci si udržala veľký vplyv. Rada je formálne len 

poradný orgán, ale jej odporúčania majú veľkú váhu. Medzi oblasti jej činnosti mala byť len 

vnútorná a vonkajšia bezpečnosť, avšak jej moc expandovala aj do oblasti školstva, médií 

a menovania niektorých úradníkov. V roku 2003 sa uskutočnila zmena ústavy, ktorá mala 

obmedziť Národnú bezpečnostnú radu len na poradnú funkciu, avšak jej vysokú autoritu to 

neobmedzilo (cpssu.org, 2007). 

2.5.1 Referendum v Turecku v roku 2010

Generál Kenan Evren pred tridsiatimi rokmi oznámil, že moc v krajine preberá do 

svojich rúk armáda. Situácia sa však postupne zmení, pretože 12. septembra 2010 Turci 

hlasovali o zmenách ústavy a 58% Turkov tieto zmeny, ktoré majú moc generálskych špičiek 

výrazne obmedziť, podporilo. 
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V referende sa malo okrem iného rozhodnúť aj o tom, či do zloženia súdnych 

tribunálov, vrátane menovania členov Najvyššieho súdu, bude v budúcnosti môcť zasahovať 

vláda a parlament. Pretože do teraz to spadalo výhradne do právomoci generálneho štábu a 

turecké súdy boli v podstate vojenskými inštitúciami.  

To sa však nepáči zástancom sekulárneho charakteru štátu, tí sa obávajú, že moc 

v krajine by mohli prebrať islamisti zo Strany spavodlivosti a rozvoja (AKP). Proti hlasovala 

okrem iných aj časť voličov z Republikánskej ľudovej strany (CHP), ktorá zmeny, ktoré by 

mali Turecko priblížiť k EÚ nepodporuje (Aktuálně.cz, 2010).

Zmeny, ktoré prinesie referendum:

 „Reforma obmedzuje kompetencie vojenských súdov na zločiny vojenského personálu, 

ktoré sa týkajú vojenskej služby a povinností. Vo všetkých ostatných prípadoch majú 

vojakov súdiť civilné súdy.

 Umožňuje súd vrchného veliteľa armády a jeho poradcov.

 Zloženie Najvyššej rady sudcov a prokurátorov je rozšírené, aby reprezentovalo 

súdnictvo ako celok.

 Reforma umožňuje opatrenia pozitívnej diskriminácie pre ženy a deti.

 Balík rozširuje práva štátnych úradníkov na kolektívne vyjedávanie a dohody, no 

nedáva im právo voliť.

 Reforma vytvára právny základ pre vznik inštitúcie ombudsmana.(EurActiv.sk, 2010)“

2.6 Vývoj súčasnej Tureckej politiky

 Medzi hlavné témy súčasnej tureckej demokracie patrí islamizmus v politike 

a približovanie sa Európskej únii. Je to stav, kedy  vznikajú rozporuplné reakcie. Cieľom 

armády je tlačiť Turecko na Západ, čo by malo vyvrcholiť pristúpením Turecka k EÚ, avšak 

úloha armády v politike je pre EÚ neprijateľná. EÚ zase podporuje sekulárne Turecko, avšak 

výsledkom proeurópskych reforiem môže byť priateľskejšie prostredie pre nárast islamizmu 

v krajine.

Významným znakom nárastu islamizmu bolo víťazstvo Strany prosperity (RP) vo 

voľbách 1995, kedy získala 25% hlasov. Jej predsedom bol Necmetin Erbakan, ktorý  

predtým viedol už dve zakázané islamistické strany, a podpredsedom budúci premiér Recep 

Tayip Erdogan. V júni 1996 získala RP príležitosť vytvoriť vládu a Erbakan sa stal 

premiérom. Jeho politika mala viesť k prelomeniu kemalistickej doktríny sekularizmu a preto 



19

bol už po roku vlády armádou donútený k odstúpeniu. Za narušenie sekulárrnych princípov 

tureckej ústavy bola v januári 1998 RP zrušená ústavným súdom a niekoľko popredných 

členov dostalo zákaz politickej činnosti na päť rokov. Erdogan bol vojenským súdom 

odsúdený za verejnú recitáciu islamistických veršov na desať mesiacov väzenia. Členovia 

zrušenej RP  okamžite založili Stranu cnosti (FP). FP sympatizovala s džihádom a chcela 

zaviesť prvky práva šaría do tureckého právneho poriadku, na druhej strane prehlasovala, že 

bojuje za demokraciu, ľudské práva a slobodu po vzore západných krajín. Vo voľbách 1999 

skončila FP na treťom mieste s 15% hlasov a v roku 2001 bola ústavným súdom zrušená 

(cpssu.org, 2007). 

V boji proti islamizmu sa armáda neobmedzila len na intervenciu v júli 1997. Slovný 

konflikt mala aj s premiérom Mesut Yilmazom z Vlasteneckej strany. Yilmaz prehlásil, že boj 

s fundamentalizmom musí byť vedený v rámci politického systému, armáda naproti tomu 

pohrozila zásahom, v prípade, že budú politici ustupovať islamistom. V januári 1999 armáda 

opäť zaznamenala hrozbu islamského radikalizmu a požadovala nové zákony proti 

fundamentalistom. Moc armády je zrejmá aj z toho, že napriek kritike EÚ konzultoval 

premiér Ecevit s náčelníkom generálneho štábu Heseyinom Kivrikoglu voľbu nástupcu 

prezidenta Demirela. 

Stranu cnosti nahradila do volieb 2002 radikálna Strany spásy pod vedením N. 

Erbakana a umiernená Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) na čele s R. T. Erdoganom. 

AKP sa postupne vzdala islamizmu a deklarovala svoj rešpekt k sekulárnemu charakteru 

štátu. Vo voľbách AKP získala 34% hlasov a tým pádom aj väčšinu kresiel v parlamente. 

Premiérom počas prvého roku vlády AKP bol Abdulah Gűl, pretože Erdoganovi plynul zákaz 

politickej činnosti, ktorý mu bol udelený ústavným súdom. Vzťahy medzi islamistickou 

vládou a armádou neboli ideálne. Armáda okamžite po voľbách vyhlásila, že bude 

rešpektovať výsledok volieb. AKP sa krátko po voľbách pokúsila zrušiť zákaz nosenia šatiek 

v školách a úradných budovách, na čo armáda reagovala prehlásením, že bude aj naďalej 

chrániť sekulárny štát. Keď armáda prepustila niekoľko vojakov z dôvodu islamistickej 

agitácie, premiér Gűl, sa za nich postavil, za čo si vyslúžil obvinenie z radikalizmu.

Snahou súčasnej vlády je priblíženie sa k EÚ, pričom je potrebné množstvo 

liberalistických reforiem. Vláda musela urobiť kroky k tomu, aby zakázala mučenie, 

obmedzila vplyv armády, podporila slobodu slova a médií, pretože v krajine boli odsúdení 

novinári za kritiku armády alebo bol pred súd postavený spisovateľ, ktorý uverejnil 
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v novinách článok o vraždení Arménov. Jednotlivé reformy neprechádzajú jednoducho, 

napríklad zákon, ktorý zrušil propagáciu separatizmu bol vetovaný prezidentom, z dôvodu 

ohrozenia jednoty krajiny (cpssu.org, 2007). 

2.7 Súčasná politická situácia

V nasledujúcej tabuľke č. 1.2 sú zobrazené výsledky volieb, ktoré sa konali v roku 

2007. Vedúcu pozíciu vo vláde obhájila konzervatívna a proislamská Strana spravodlivosti 

a rozvoja (AKP) so 46,52% hlasov. AKP uspela vo väčšine provincií u rozhodujúcej časti 

voličov. Účasť na voľbách  bola nečakane vysoká, až 84,25% oprávnených voličov prišlo 

k volebným urnám. Republikánska ľudová strana CHP, ktorá získala 20,90% hlasov sa 

dostala do opozície. Tretie miesto vo voľbách obsadila turecká nacionalistická strana MHP so 

14,27% hlasov. Súčasná vnútropolitická scéna je tvorená týmito tromi stranami. Následne po 

víťazstve AKP vo voľbách nasledovala radikálna politická reformy. Recep Tayip Erdogan, 

vodca strana AKP a súčasný predseda vlády zaviedol nové reformy, ktoré posilnili 

demokratické princípy tureckej politiky. AKP významne prispela k ekonomickému rozvoju 

v krajine a taktiež výrazne podporuje turecké členstvo v EÚ. 

Tab. č. 2.2: Výsledky volieb a distribúcia mandátov v roku 2007

Hlasy Mandáty
Politická strana

Počet % Počet
Strana spravodlivosti a rozvoja 
(AKP) 16 198 597 46,52 12,23 341 -22

Republikánská strana ľudová (CHP)
Strana demokratickej ľavice (DSP)

7 277 553 20,9 1,52 112
-66

Strana národného hnutia (MHP) 4 968 452 14,27 5,92 71 71

Demokratická str. (DP) 1 892 686 5,44 -4,12 0 0

Strana mladých (GP) 1 059 679 3,04 -4,22 0 0

Strana blaženosti (SP) 813 505 2,34 -0,15 0 0

Nezávislá turecká str. (BTP) 181 271 0,52 0,04 0 0

Ľudová strana vzostupu (HYP) 178 219 0,51 0,51 0 0

Strana pracujúcích (İP) 127 042 0,36 -0,15 0 0

Jasná turecká str. (ATP) 99 625 0,29 0,29 0 0

Komunistická strana Turecka (TKP) 78 847 0,23 0,04 0 0

Strana slobody a solidarity (ÖDP) 51 001 0,15 -0,19 0 0

Liberálna demokratická str. (LDP) 35 174 0,1 -0,18 0 0

Strana práce (EMEP) 2 577 0,07 0,07 0 0
Nezávislí 1 835 486 5,27 4,27 26 17
Celkom 34 882 907 100 550
Zdroj: CEPSR.com, 2007, vlastná úprava.
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EÚ v súčasnosti požaduje, aby sa uskutočnila nová politická reforma, ktorá by sa 

týkala financovania politických strán a zároveň trvá na zavedení zákona na zrušenie strany, 

ktorá by bola v súlade s európskymi normami. Za posledné roky bolo v Turecku zakázaných 

dvadsať strán. Tým, že Ústavný súd zamietol žiadosť na zrušenie AKP, zabránil tak politickej 

kríze zaistil stabilitu vo vláde. Nestabilita vo vláde sa prejavuje taktiež aj rozpormi medzi 

hlavnými politickými stranami. V rámci predvolebnej kampane upozorňovala CHP na 

nebezpečenstvo  islamizácie štátu. Opozičnú stranu podrobila silnej kritike, tým že ostro 

odsúdila prokurdskú politiku strany AKP.

Turecká demokracia je predovšetkým poznamenaná tým, že bola vybudovaná 

vojenskými elitami a pod ich vedením prešlo Turecko rýchlou spoločenskou, kultúrnou, 

náboženskou a politickou revolúciou. Armáda hrala v tomto procese avantgardnú úlohu, 

pretože na troskách zaostalej absolutistickej monarchie bola jedinou aktívnou zložkou 

spoločnosti. Akokoľvek bol potom režim budovaný na občianskej báze, armáda nikdy 

neodstúpila zo svojich pozícii ochrancu modernej sekularistickej republiky.

Moc armády je zaistená autonómnym postavením, kedy vojsko nepodlieha civilnej 

kontrole, a neustálou prítomnosťou v politike. Ostatní politickí aktéri musia postavenie 

armády rešpektovať a svoje správanie mu prispôsobiť. Inštitucionálne je vojenská prítomnosť 

v politike zaistená pomocou Národnej bezpečnostnej rady, ktorej odporúčania majú veľkú 

váhu a politici im radšej vyhovejú, a systémom vojenských súdov, ktoré jednak plnia svoju 

jurisdikciu nad oblasťami so stanným právom, tak mohla armáda bojovať proti kurdskému 

separatizmu, a jednak môže kritikov kemalistickej doktríny súdiť za zločiny proti štátu. 

Turecká demokracia je preto zásadným spôsobom určovaná armádou. EÚ požaduje, 

aby bol odstránený vplyv armády z tureckej politiky, avšak táto požiadavka je len veľmi 

ťažko splniteľná kvôli vysokej autonómii armády a zároveň by sa tak mohla prelomiť hrádza 

islamskému fundamentalizmu alebo aspoň politickému islamizmu, ktorý je pre EÚ taktiež 

neprijateľný (cpssu.org, 2007).

2.7.1 Parlamentné voľby 2011

V parlamentných voľbách v Turecku, ktoré sa uskutočnili 12. júna 2011, vyhrala 

strana AKP. Po sčítaní všetkých hlasov, získala strana cca 50% hlasov a udrží si tak absolútnu 

väčšinu v Parlamente a vládnuť bude tretie funkčné obdobie. 



22

AKP založila svoju kampaň na hospodárskej úspešnosti svojej vlády na čele 

s Recepom Tayyipom Erdoganom. Ten sľubuje ďalšiu prosperitu a demokratizáciu. 

Odporcovia sa však obávajú, že sklzne k autoritárstvu a ďalšie obavy vyvolávajú aj 

islamistické korene vládnej strany. V kampani navyše chýbala téma Európskej únie. Krajina 

sa usiluje o prijatie do nej, ale neustále odklady tohto kroku už mnoho Turkov naladilo proti 

nej. 

Hlavná opozičná strana CHP, ktorú pred viac než 90 rokmi založil otec tureckej 

republiky Kemal Atatürk, získala štvrtinu hlasov. Treťou stranou, ktorá prekročila 

desaťpercentný prah pre vstup do parlamentu je nacionalistická Strana národného hnutia, 

ktorú podľa výsledkov volilo 12% tureckých občanov (ČT24, 2011).

2.8 Postavenie armády

Postavenie armády vyplýva už z vytvorenia Tureckej republiky. Revolučná skupina 

Mustafu Kemala vzišla z armády a armáda bola jedinou zložkou spoločnosti, ktorá dokázala 

jednať a získať moc. Podľa tureckých tradícií je armáda odstrihnutá od akýchkoľvek 

sociálnych skupín a partikulárnych záujmov a pevne spätá so štátom. Zdrojom takého 

usporiadania boli otomanskí janičiari, ktorí sa rekrútovali z úplne periférneho prostredia, ale 

vytvárali vládnucu byrokratickú a vojenskú vrstvu. Armáda je preto pevné spätá so štátom tak 

ako bol založený a s ideológiou, ktorú mu Kemal uložil. Kemal označoval armádu za 

inteligenciu národa a sama sa považuje za ochrancu šiestich šípov kemalizmu. Z postavenia 

armády vyplýva charakter demokracie v Turecku. Turecká armáda rešpektuje legitímnosť 

demokratickej a civilnej moci a hranice medzi civilným a vojenským. Armáda je spojená 

s budovaním republiky zhora zatiaľ čo politika, ktorá je podľa armády nestabilná, 

populistická a nemravná, vychádza zospodu a môže narušiť princípy štátu. Armáda preto

musí dbať na udržanie politiky v medziach kemalizmu (cpssu.org, 2007).

Armáda považuje za hlavné nebezpečenstvo sily a a javy, ktoré narušujú jednotu štátu. 

Povinnosťou armády ja hájiť republiku proti vnútornému a vonkajšiemu nepriateľovi. Vo 

vojenskom poriadku sa nachádza článok 35, ktorý oprávňuje armádu k vojenskej intervencii 

do politiky. Junta z roku 1960, ktorej oficiálny názov je Výbor národnej jednoty, zvrhla vládu 

Demokratickej strany, pretože narušovala ustanovený kemalistický systém a podporila 

kemalistickú Republikánsku ľudovú stranu. Po puči pokračoval spoločenský rozklad 

a nestabilita. Vinníkom bol podľa armády jej spojenec Republikánska ľudová strana. V roku 

1971 došlo k ďalšiemu puči a tu už armáda nehľadala podporu v širokých politických
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a intelektuálnych vrstvách, ale vytvorila kabinet technokratov. V nasledujúcich rokoch došlo 

k rozsiahlej politickej kríze, ktorá bola plná ozbrojených stretov medzi krajnou ľavicou 

a pravicou a vláda im nebola schopná čeliť. Armáda stratila dôveru v akúkoľvek civilnú 

inštitúciu pri puči v roku 1980, zrušila všetky politické strany a prevzala kontrolu nad širokým 

spektrom štátnych a spoločenských inštitúcií, vrátane tlače. Pri vojenských prevratoch, ktoré 

sa diali v krajine, nedochádzalo k žiadnemu ľudovému odporu. Dôvodom bola ideologická 

výchova, ktorou bola spoločnosť výrazne ovplyvnená. Navyše žiadne alternatívne riešenie 

situácie, ktorá predchádzala puču z roku 1980, nebolo k dispozícii. 

Armáda získala otvorenú politickú moc ústavou v roku 1982. Pred tým bol vojenský 

vplyv skôr zákulisný, dôsledkom čoho bol prevrat pri zhoršenej situácii. Po puči v roku 1980 

bolo v politickom systéme upevnené vojenské veto a tým sa stal ďalší ozbrojený prevrat 

nadbytočný. Politici sa tak snažia nevzbudzovať antagonizmus s armádou a udržujú 

konsenzus. Prvý, kto sa pokúsil obmedziť moc armády bol Turgut Özal. V roku 1987 ako 

premiér nenavrhol na post náčelníka generálneho štábu osobu, ktorú určil odstupujúci veliteľ, 

ale prezident, vodca vojenského puču Kemal Evren, jeho pokus odmietol. Taktiež sa pokúsil 

znížiť moc armády zavedením profesionálnej armády, avšak ani to sa mu nepodarilo. Pretože 

práve v povinnej vojenskej službe vidia generáli ideologickú výchovu národa. Spolu 

s Özalom v roku 1993 odišli aj akékoľvek snahy o obmedzenie moci. Nasledujúci premiéri sa 

opäť snažili, aby ich autorita bola čo najstabilnejšia. Napríklad premiérka Tansu Ciller v roku 

1993 vyhovela náčelníkovi generálneho štábu a predĺžila mu jeho funkčné obdobie. 

Silné postavenie armády je zaistené jej silnou autonómiou. Ozbrojené zložky sú síce 

podriadené prezidentovi a vláde, fakticky ale nepodliehajú žiadnej civilnej kontrole. Obrannú 

politiku určuje generálny štáb a ministerstvo obrany túto politiku len vykonáva. Ministerstvo 

obrany je tak len akousi servisnou organizáciou armády. Ani vojenský rozpočet nepodlieha 

verejnej kontrole, v národnom zhromaždení sú rozpravy o vojenskom rozpočte zakázané. 

O personálnom zložení veliteľov rozhoduje armáda fakticky sama a jednanie, ktoré by 

narušovalo kemalistickú ideológiu nie je medzi vojakmi trpené. V roku 2003 tak armáda 

prepustila dvoch vojakov za islamistickú agitáciu. To všetko zaisťuje nemenný charakter 

armády, ktorej povinnosťou je ochraňovať jednotu štátu a sekularizmu. 

Avšak v nasledujúcom období dôjde bezpochybne k určitým zmenám v armáde, 

vzhľadom k tomu, že dňa 12. 9. 2010 sa konalo v Turecku referendum o ústavných zmenách, 

ktorého cieľom bolo okrem iného oslabiť vplyv armády a Turci zmeny ústavy podporili 

(cpssu.org, 2007). 
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2.9 Turecký islam 

Približne 99% obyvateľov Turecka sú moslimovia, prívrženci sunnitského islamu 

„hanafitského ritu“8. Pre súčasný islam v Turecku je charakteristická odluka od štátu 

a vytesnenie mimo politiku. Nejde v pravom zmysle o sekularizmus, pretože náboženstvo 

a štát neexistuje nezávisle a štát zasahuje do náboženských záležitostí (Pirický, 2007). 

Niektoré prvky sekularizmu už existovali v dobe Osmanskej ríše, kedy panovník mohol 

vydávať zákony a nariadenia sám, bez ohľadu na islamske právo. Otázky, ktoré neriešil Boží 

zákon, bolo spísane za Mehmeda II. v Kanunnáme (Kniha zákonov). Jednalo sa o súbor 

osmanských zvyklostí dynastických  ale aj administratívnych a súdnych praktík (Tauer, 

2006). Okrem úradu veľkovezíra, najvyššieho úradníka pre svetské záležitosti, existoval 

zvlášť úrad pre najvyššieho predstaveného pre moslimskú náboženskú obec, šejka islamu 

(Pirický, 2004). Ďalšími prvkami sekularizmu v čase Osmanskej ríše boli praktické výsledky 

reforiem tanzimatu9. Novo zakladané školy podliehali ministerstvu školstva, nejednalo sa teda 

o medresy. Náboženské nadácia sa taktiež dostali pod správu ďalšieho ministerstva. A súdy sa 

vo väčšine dostali pod správu ministerstva spravodlivosti (Pirický, 2004).

V súčasnom Turecku je možné rozdeliť islam na oficiálny - štátny islam a ľudový. 

Štátny islam reprezentuje Riaditeľstvo pre záležitosti viery (Diyanet), ktorý uskutočňuje 

kontrolu, vypláca a dosadzuje kazateľov do mešít a taktiež uskutočňuje úpravu a kontrolu 

formy vyučovania  islamu v školách. Okrem tohto úradu, „kontrolu sekularizmu“ vykonáva aj 

Najvyššia bezpečnostná rada, ktorú do nedávna ovládala armáda.10 Po vzniku republiky 

zrušení chalifátu sa islam stal prostriedkom odporu proti vláde jednej strany (Pirický, 2004). 

Bediüzzaman Said Nursí (1878 – 1960) bol hlavný predstaviteľ ľudového islamu, 

ktorému sa podarilo najviac ovplyvniť jeho vývoj v 20. storočí v Turecku. Bol najväčším 

odporcom laicizmu a nacionalizmu, za čo si vyslúžil väzenia, zákaz publikácie a vyhnanstvo 

(Pirický, 2006). Až do 50. rokov sa jeho texty opisovali ručne. Kniha, ktorú napísal Riale-i 

Nur Külliyatı (epištoly svetla), je dôležitým tureckým príspevkom do islamskej literatúry 20. 

storočia. Jeho myšlienky viedli ku vzniku hnutia nurcuov ( následovníkov svetla), ktoré sa 

v 50. rokoch po uvoľnení stalo najvýznamnejším náboženským hnutím v Turecku. Said Nursí 

predložil vlastný variant spôsobu viery, ktorá bola založená na kolektívnom investigatívnom 

                                                
8 Týmto označením bol myslený sunnitský islam hanafijskej právnej školy (hanífa madhab), ktorá bola 
praktikovaná v Osmanskej ríši a ktorá je v súčasnosti najrozšírenejšia a zároveň jedna zo štyroch islámských 
právnych škôl. 
9 Reformy tanzimat – reformy, ktorých cieľom bolo integrovať neturkov a nemoslimov do tureckej spoločnosti a 
zastaviť nárast nacionalistických nálad v Osmanskej ríši. Reformy boli aplikované najmä synom Mahmuda II. a 
jeho následovníkom Abdulmežidom I.
10 Na základe požiadaviek EÚ, bola upravená ústava, čím sa čiastočne obmedzila moc armády.
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vnímaní. Hnutie nemá záujem na tom, aby bolo náboženstvo oddelené od štátu a niektorí 

dokonca akceptujú paralelné právne systémy: islamský a sekulárny. Po smrti Saida Nursího 

postupne dochádzalo k veľkej fragmentácii náboženského hnutia na základe regionálnych, 

etnických, generačných a vzdelanostných kritérií. Súčasným najvýznamnejším 

predstaviteľom neonurcuovského hnutia je Fethulah Gülen.

Gülen predložil vlastný variant islamu, ktorý označil za „turecký“.  Podľa jeho názoru 

je nevyhnutné vzdať sa fanatizmu a intolerancie a taktiež tvrdí, že každého by sme mali brať a 

prijať takého, aký je. Doteraz síce neuverejnil ucelené dielo, ktoré by zhrňovalo jeho 

myšlienky, ale k dispozícii je viac než 50 kníh, v ktorých vykladá korán. Vo svojich 

kázaniach hovorí o tolerancii k ostatným vieram a o snahe o zblíženie sa. Fethulah Gülen 

v súčasnosti stojí na čele asi tridsiatich náboženských hnutí, ktoré sa hlásia k odkazu nurcuov. 

Hnutie Fethulaha Gülena je aktívne predovšetkým v kultúrnej a podnikateľskej oblasti. 

Vďaka tomuto hnutiu vzniklo nie len v Turecku ale aj v iných krajinách, hlavne v novo 

vzniknutých turkických štátoch na strednom východe, množstvo škôl. Vzniknuté školy sa 

inšpirujú jeho myšlienkami a sú vo väčšine prípadov na vyššej úrovni než miestné školy. Sú 

dokonca podporované Spojenými štátmi americkými, ako zdroj umiernenej verzie islamu. 

Avšak v niektorých arabských krajinách nie je učenie Gülena uznávané, a v týchto krajinách 

nie je ani povolený vznik vzdelávacích inštitúcii. A to z dôvodu, ktorý súvisí s historickými 

súvislosťami, pretože arabské krajiny sa dlho nachádzali pod nadvládou Osmanskej ríše. 

Ako už bolo uvedené, 99% tureckého obyvteľstva sú moslimovia a väčšina z nich patrí 

k sunnitskej vetve islamu. Tu sú zahrnutí aj  tzv. Aleviti, ktorí predstavujú približne 10 až 25 

percent populácie krajiny. Aleviti nie sú ani sunnitskí ani šiítski moslimovia. Alevizmus je 

vlastne akési spojenie islamu, šamanizmu, kresťanstva a zoroastrizmu11. Nie je možno ho 

označiť za homogénne. Táto komunita je fragmentova nie len na etnickej ale aj na 

ideologickej rovine. Aleviti v podstate podporujú sekularizmus, pretože jedine tak majú istotu 

svojej slobody vyznania. Avšak v posledných rokoch sa stále zvyšuje religiozita12 tureckej 

populácie a tým dochádza k čoraz väčším konfliktom medzi sunnitmi a alevitmi. 

Vzťahy medzi ostatnými náboženstvami v dnešnom Turecku sú stále do istej miery 

ovplyvňované Lausanskou zmluvou13, ktorá náboženským menšinám zaisťuje práva 

                                                
11 Zoroastrizmus = parsizmus = mazdeizmus - je náboženstvo iránskeho reformátora Zoroastra v posvätných 
knihách Avesty. Vyznačuje sa vierou v dvojbožstvo: dobrý boh Ahura Mazda (Ormazd) je v odvekom zápase s 
bohom zla Angra Mainjom (Ahrimanom).
12 Zbožnosť, nábožnosť, sila viery.
13 Vysídlenie Grékov z Turecka bolo spojené s koncom národnostných bojov a dosiahnutie nezávislosti Turecka, 
ktorá bola potvrdená Lausannskou mierovou zmluvou 24. júla 1923 medzi západnými mocnosťami a Tureckom. 
Celkovo znamenala víťazstvo Mustafa Kemala a jeho stúpencov. Bola uznaná nezávislosť Turecka jeho hranice 
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a slobody. Nemoslimské menšiny predstavujú v Turecku len zlomok z celkovej populácie. 

V súčasnosti žije v krajine približne štyritisíc  príslušníkov grécko-ortodoxnej cirkvi. Ďalšou 

komunitou v krajine sú Arméni, ktorých ešte v 70. rokoch bolo asi šesťdesiattisíc, ale 

v dôsledku protitureckej kampane Arménov, odišlo veľké množstvo Arménov z Turecka 

a v súčasnosti je ťažké stanoviť počet týchto príslušníkov. Arménska komunita je veľmi dobre 

integrované spoločenstvo. Väčšina Arménov sú pravoslávni veriaci, menšinu predstavujú 

katolíci. V juhovýchodnej Anatólii sa nachádza malá komunita asýrskych kresťanov. 

Najlepšie integrovanou nemoslimskou komunitou v celej histórii Turecka sú židia. Tých žije 

v krajine približne 25 tisíc a k dispozícii majú 16 synagóg. Židia sa na rozdiel od ostatných 

nemoslimských komunít po vyhlásení republiky vzdali menšinového postavenia (Pirický, 

2006). Reformy, ktoré smerujú k splneniu kodanských kritérií nútia Turecko aj k zmenám 

v oblasti vyrovnávania sa s minulosťou v oblasti náboženskej tolerancie. V roku 2008 bol 

prijatý zákon o vrátení majetku židovskej a kresťanskej menšine (EurActiv.cz, 2008).

2.9.1 Postavenie žien v Turecku

„Muži zaujímajú postavenie nad ženami preto, že Boh dal prednosť jedným z vás pred 

druhými, a preto, že muži dávajú z majetkov svojich (ženám). A cnostné ženy sú pokorne 

oddané a strážia skryté kvôli tomu, čo Boh nariadil strážiť. A tie, ktorých neposlušnosti sa 

obávate, varujte a vykážte im miesta na spanie a bite ich! Ale ak vás sú však poslušné, 

nevyhľadávajte proti nim dôvody!...“ a „berte si za manželky ženy také, ktoré sú vám 

príjemné, dve, tri a štyri; ak sa však bojíte, že nebudete spravodliví, teda si vezmite len 

jednu...(Islamweb.cz, 2010)“

Korán, 4. súra Ženy

Sociálne, kultúrne či ekonomické práva a ich dodržiavania v Turecku sú ovplyvňované 

nerovnomernou rýchlosťou regionálneho rozvoja v krajine. Vo všeobecnosti platí, že čím viac 

na východ, tým horšia je situácia – juhovýchodný cíp Turecka je považovaný za 

najproblémovejšiu oblasť v krajine. Ďalší významný faktor v oblasti dodržiavania ľudských 

práv je úroveň religiozity a faktického vplyvu islamských stereotypov na život jedincov, ktorí 

kopírujú hospodársky rozvoj v jednotlivých oblastiach. 

                                                                                                                                                        
odpovedali zhruba dnešnému vymedzeniu. Gréci z Turecka sa museli presunúť do Grécka a súčasne Turci 
z Balkánu sa mohli vrátiť do svojej vlasti. 
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Európsky parlament (EP) vydal správu, v ktorej sa hovorí, že pozícia žien v Turecku 

je viac-menej uspokojivá, avšak v reálnom uplatňovaní má krajina stále určité medzery. 

Ekonomická ale aj intelektuálna emancipácia tureckých žien je výzvou nie len pre samotné 

ženy, ale taktiež aj pre tureckú vládu a aj pre EÚ. Uvedená správa EP nepredstavuje len 

formálny dokument, zdôrazňuje, že problematika postavenia žien v tureckej spoločnosti je 

neustále aktuálnou témou. Správa naviazala na predošlé aktivity a diskusie v EP, ktoré sa 

týkali postavenia žien v Turecku. Uvádza, že došlo k určitému pokroku, ale stále existujú 

oblasti, v ktorých má krajina dosť veľké nedostatky (European Parliament, 2007). Ide najmä 

o:

- „boj proti násiliu páchanom na ženách, vrátane násilia páchaného v mene cti,

- vybudovanie a prevádzka viacerých útočísk pre obete domáceho násilia,

- vytvorenie doteraz stále neexistujúceho výboru pre práva žien na pôde

   tureckého parlamentu,

- zbieranie a poskytovanie dát informujúcich o postavení žien v Turecku

  (plénum EP zároveň privítalo novú iniciatívu tureckého štatistického úradu,

   poskytovať vybrané informácie o stave rodovej rovnosti),

- formulovanie efektívnej politiky proti diskriminácii žien (táto politika by

  mala zároveň garantovať ženám rovnoprávny prístup k vzdelaniu a k pracovnému 

   trhu) (European Parliament, 2007).“

Medzi kritické body patrí nízka účasť žien na politickom živote krajiny. Avšak tento 

problém sa netýka len Turecka, potýkajú sa s ním aj  niektoré európske krajiny. Naopak, 

Turecko je jedna z mála krajín, ktorá mala na svojom čele zástupkyňu ženského pohlavia.14

Medzi rozhodujúce kritéria, na základe ktorých je posudzovaná pripravenosť Turecka na 

vstup do EÚ je práve agenda práv žien. V roku 2002 vyvolal turecký moslimský duchovný vo 

výslužbe Kemal Guran, v tejto sekularizovanej moslimskej krajine dosť kontroverznú 

situáciu, ktorá vzišla z pasáže v jeho knihe The Muslim´s Handbook (Príručka moslima). 

V knihe sa píše, že muži môžu biť svoje ženy, pokiaľ ich nezasiahnu do tváre a bitie je 

primerané. Guran sa odvolával na súru 4:34 v Koráne. Predseda parlamentnej komisie pre 

ľudské práva Sema Piskinsuta, sa vyjadril, že jeho interpretácia je nepresná že slová proroka 

Mohameda sú nesprávne interpretované. Je zjavné, že Piskinsut sa neodvoláva na Korán, ale 

                                                
14 V rokoch 1993 – 1996 bola predsedníčkou vlády Turecka Tansu Cillerová.
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na  dnešný islam, zatiaľ, čo Guran sa snaží oživiť zvyk, ktorý civilizovaní moslimovia už 

pomerne dávno odsunuli na smetisko dejí. Takáto situácia, ktorá vznikla v Turecku je pre 

budúce smerovanie krajiny do EÚ veľmi škodlivá. Ankara uskutočnila za pomerne krátky čas 

veľa zmien, dôležitejšie ale bude, aby sa zmena, ktorá je zatiaľ len na papieri, prejavila  

predovšetkým v živote bežných občanov (TRITON, 2006). 
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3 Vývoj vzťahov Turecka a EÚ

3.1 História vzťahov

3.1.1 Ankarská dohoda, colná únia

Vzťahy medzi Tureckom a EÚ sa začali písať v roku 1959, kedy Turecko, po založení 

Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS), nasledovalo Grécko a podalo svoju prvú 

žiadosť o vstup.  Cieľom Ankarskej (asociačnej) dohody, ktorá bola podpísaná v roku 1963, 

bolo zaistiť plné členstvo Turecka v EHS zriadením colnej únie, tá mala slúžiť ako nástroj na 

dosiahnutie celkovej integrácie medzi EHS a Tureckom. Predpokladom Ankarskej dohody 

bolo postupné vytvorenie colnej únie, čo by znamenalo užšiu spoluprácu v hospodárskej 

a obchodnej oblasti. Následne v roku 1970 bol v Bruseli podpísaný dodatočný protokol k tejto 

dohode, vďaka nemu boli stanovené finálne zásady fungovania colnej únie. Na základe 

dodatočného protokolu k Ankarskej dohode bol umožnený voľný pohyb tovarov, osôb 

a služieb medzi zmluvnými stranami. Prostredníctvom tohto protokolu bolo Turecku 

poskytnutých 175 miliónov ECU, ako pôžička od EHS. Ankarská dohoda sa do dnes považuje 

za právny základ pridruženia medzi Tureckom a EÚ (EurActiv.com, 2005). 

EÚ s cieľom podporovať obchod a budovať vzájomne výhodné obchodné partnerstvo, 

uzatvára zmluvy s tretími krajinami. Turecko je prvou a zároveň aj jedinou krajinou, ktorá 

vstúpila do integrácie vo forme colnej únie, bez toho, aby bola členom Európskeho 

spoločenstva (ES). Colná únia je ale ďalším krokom k tureckému členstvu. Ako už bolo 

uvedené, dohoda o colnej únií s Tureckom bola uzatvorená v rámci Ankarskej dohody. 

Dohoda stanovila tri fázy postupného pristúpenia Turecka k EÚ prostredníctvom vytvorenia 

colnej únie:

1. prípravná fáza (1964 - 1970)

2. prechodná fáza (1973 - 1995)

3. konečná fáza (1996 - až po dosiahnutie plnej ekonomickej integrácie po vstupe do 

EÚ).

Prípravy na turecké členstvo v colnej únii zahŕňali výraznú liberalizáciu obchodnej činnosti 

krajiny. Prijatím Dodatkového protokolu v roku 1973 mali byť odstránené cla medzi oboma 

zmluvnými stranami. EÚ odstránila cla na priemyselné tovary dovážané z Turecka okamžite,

ešte počas prechodného obdobia. Avšak  proces odstraňovania ciel na priemyselné tovary 

z EÚ/ES mal v Turecku dlhší priebeh. K odstráneniu ciel, poplatkov a množstevných 
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obmedzení na priemyselné tovary, ktoré boli dovážané z EÚ, došlo až v roku 1995, po 

ukončení prechodného obdobia a to prostredníctvom rozhodnutia o colnej únií. Rozhodnutie 

vstúpilo do platnosti 1. januára 1996. Colná únia sa vzťahovala len na priemyselné tovary 

a nezahrňovala poľnohospodárske výrobky, výnimku predstavovali spracované 

poľnohospodárske produkty. Stanovená bola taktiež spoločná vonkajšia sadzba pre dovoz 

tovarov z tretích krajín. Colnou úniou došlo k uzákoneniu pravidiel o hospodárskej súťaži,

v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ. Výrazný pokrok bol dosiahnutý tým, že do 

platnosti vstúpili právne predpisy o ochrane hospodárskej súťaže a o ochrane spotrebiteľa. Zo 

strany Turecka boli ďalej zavedené nové právne predpisy, ktoré upravovali monopolnú 

politiku štátu a duševné vlastníctvo. EÚ požadovala, aby Turecko uzatvorilo nevyhnutné 

dohody o voľnom obchode s preferenčnými partnermi ES do januára 2001. Uzatvorením 

týchto preferenčných dohôd došlo v Turecku k rastu objemu obchodu. Partnerstvo s EÚ 

prinieslo Turecku mnoho ďalších hospodárskych výhod. Došlo napr. k:

 zlepšeniu efektivity výroby a kvality tovarov,

 rozšíreniu výroby,

 zvýšeniu konkurencieschopnosti tureckých firiem,

 rastu zahraničného obchodu medzi EÚ a Tureckom, a pod.

Colná únia zároveň prispela k transformácii tureckého priemyslu aj tým, že bola zavedená 

silnejšia hospodárska súťaž a konkurenčné výhody viedli k celkovému zlepšeniu produktivity. 

Zmodernizovali sa hospodárske právne predpisy v Turecku a to prispelo k rozvoji 

podnikateľského prostredia. 

Obchodné výsledky po dokončení colnej únie ukazujú, že dovoz za rok 1996 vzrástol 

oproti roku 1995 o 34,7%, zatiaľ čo vývoz zaznamenal nárast len o 3,6% (abgs.gov.tr, 2007). 

Vývoj zahraničného obchodu Turecka popisuje graf 2.1.
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Graf 3.1: Vývoj zahraničného obchodu Turecka v rokoch 1996 - 2010
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Zdroj: TurkStat, 2010; vlastná úprava.

* Údaje za rok 2010 sú odhadované.

Vzájomný obchod v oblasti poľnohospodárstva a oceliarských výrobkov je upravený 

osobnitnými preferenčnými dohodami. Vďaka colnej únii výrazne narástol objem obchodu 

medzi Tureckom a členskými štátmi EÚ. V súčasnosti predstavuje polovicu obchodu 

Turecka obchodná výmena s krajinami EÚ. Vzájomný obchod je takmer vyrovnaný a 

schodok Turecka predstavuje 8,3 miliardy EUR, čo je 13% celkového schodku zahraničného 

obchodu krajiny. Podiel vývozu do EÚ mierne vzrástol z 56% v roku 2006 na 56,4% v roku 

2007. Naopak podiel dovozu z EÚ na celkovom dovoze klesol z 42,6% na 40,4% a to 

predovšetkým z dôvodu nárastu dovozu energie, ktorú Turecko dováža takmer výhradne 

z krajín mimo EÚ. Priame zahraničné investície (PZI) z EÚ dosiahli v roku 2008 11,076 mil 

USD, v roku 2009 4,927 mil USD a v roku 2010 4,762 mil USD. Z krajín EÚ sa dovážajú do 

Turecka predovšetkým výrobky strojárenského a automobilového priemyslu, chemické látky, 

železo a oceľ. 
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Tab. 3.1 Prehľad Tureckých exportných a importných partnerov za rok 2010

15 najväčších Tureckých 
exportérov za rok 2010 (v USD)

15 najväčších Tureckých 
importérov za rok 2010 (v USD)

1. Nemecko 11 453 274 Rusko 21 596 035
2. Veľká Británia 7 220 731 Nemecko 17 529 862
3. Taliansko 6 505 965 Čína 17 179 842
4. Irak 6 042 550 USA 12 318 408
5. Francúzsko 6 036 964 Taliansko 10 202 601
6. Rusko 4 632 247 Francúzsko 8 176 366
7. USA 3 768 352 Irán 7 644 782
8. Španielsko 3 563 526 Južná Kórea 4 764 009
9. SAE 3 337 656 Španielsko 4 839 933
10. Irán 3 042 969 Veľká Británia 4 676 568
11. Rumunsko 2 598 693 Ukraina 3 830 187
12. Čína 2 259 785 Rumunsko 3 448 381
13. Švajčiarsko 2 057 177 India 3 409 804
14. Belgicko 1 960 562 Japonsko 3 297 664
15. Bulharsko 1 497 945 Belgicko 3 213 671

Zdroj: TurkStat, 2011; vlastná úprava.

Z poľnohospodárskych komodít dovážaných z EÚ sú to hlavne obilniny a výrobky 

z obilnín. Z Turecka do EÚ sa vyváža hlavne textil, látky, dopravné zariadenia a stroje 

(Europa.eu, 2011).

Novelizácia tureckého colného sadzobníka je takmer dokončená. Turecku bola 

poskytnutá finančná pomoc pre rozvoj hospodársky menej rozvinutých regiónov v rámci 

podpory colnej únie. Po prípadnom vstupe Turecka do ES budú do štruktúr colnej únie 

zahrnuté aj vylúčené oblasti, ako sú služby a poľnohospodárstvo, čím dôjde k rozšíreniu 

stupňa obchodnej integrácie. 

Ambície Turecka je potrebné vnímať v širších súvislostiach prebiehajúcej 

ekonomickej obnovy a integrácie Európy a súčasnej rivality dvoch antagonistických blokov 

v období tzv. studenej vojny. Obavy Turecka plynuli predovšetkým z možnej izolácie 

a vzhľadom k tomu, že považovalo krajiny participujúce na európskom integračnom projekte 

za svojich spojencov a partnerov, usilovalo sa taktiež začleniť do vznikajúcich štruktúr 

a zároveň ťažiť z výhod voľného obchodu.15 Tureckí politickí lídri  považovali užšie vzťahy 

                                                
15 Turecká žiadosť o členstvo bola pravdepodobne iniciovaná i predchádzajúcou gréckou žiadosťou. V ich 
vzájomných vzťahoch totiž výrazne rezonovalo napätie, vzájomná politická a ekonomická súťaživosť. Turecko 
sa obávalo dopadov skoršieho vstupu Grécka do EHS.
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s novovznikajúcim EHS za záruku sekularizovaného, demokratického a prozápadne 

orientovaného štátu (Goněc, 2003).

3.1.2 Obdobie spomalenia integrácie Turecka do ES

Napriek tomu, že podpísaním dodatkového (1970) protokolu sa malo naštartovať 

posilňovanie vzťahov medzi Tureckom a EHS, dochádza v období 70. a 80. rokov 20. 

storočia k stagnácii ich vzájomných vzťahov. Hlavnou príčinou tohto stavu bola vtedajšia

vnútropolitická situácia v Turecku, ale aj pomery na medzinárodnej scéne. 

Za najvýznamnejšiu príčinu, ktorá ovplyvnila podobu európsko-tureckých vzťahov sa 

považuje turecká intervencia na Cyprus v roku 1974. S tým súvisí séria konfliktov medzi 

Tureckom a Cyprom, ktorá sa označuje ako tzv. „cyperský problém“. 

Intervenciu vyvolal pokus gréckej vojenskej junty, zmocniť sa celého ostrova, ktorý 

mal a stále má pre Turecko mimoriadne veľký strategický význam. Príčinou ozbrojenej 

intervencie bola hlavne snaha ochrániť práva turecko-cyperskej menšiny, ktorá obývala 

severnú časť ostrova, ktorú Turecko následne okupovalo (Brusse, Griffiths, 2004).  Cyprus sa 

rozdelil na dve zóny, severnú a južnú, pričom každá z nich si zriadila na svojom území 

samostatný štát. Grécka, južná zóna, ktorá predstavuje dve tretiny rozlohy ostrova, sa nazýva 

Cyperská republika. Vláda tejto republiky je medzinárodne uznaná (okrem Turecka) za 

legitímneho zástupcu celého cyperského ostrova. Severná, turecká časť má od roku 1983 

názov Turecká republika severného Cypru (TRNC). Republiku uznáva len Turecko, od 

ktorého je vojensky ale aj hospodársky závislá (Nugent, 2000).

V 70. a 80. rokoch začala v Turecku narastať ekonomická nestabilita a politické 

turbulencie. Dochádzalo k posilneniu politického islamizmu, polarizácii politických síl, 

všeobecný chaos a násilné pouličné roztržky vyvrcholili vojenským prevratom v roku 1980 

a moc v krajine prevzala armáda (Laně, 2002). Tým boli šance Turecka na plnoprávne 

členstvo v ES zmarené. 

Demokracia bola v krajine obnovená v roku 1983, kedy bola prijatá nová ústava a moc

bola predaná späť civilnému sektoru. Paradoxom bolo, že v záujme zachovania 

demokratického charakteru štátu boli do ústavy zapracované viaceré ustanovenia, ktoré 

obmedzovali politické a občianske práva občanov Turecka. V tom čase sa už ale ES a hlavne 

Európsky parlament začali intenzívnejšie zaoberať otázkou demokracie a ľudských práv. 

Vývoj v Turecku tak viedol k prerušeniu finančnej pomoci a k neurčitému odkladu všetkých 

rozhovorov s Tureckom v rámci Rady pre pridruženie. Tento stav trval až do roku 1986 

(Brusse, Griffiths, 2004).
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3.1.3 Problémové oblasti Turecka

Cyperský problém

Otázka Cypru, bývalej britskej kolónie, je pre Turecko veľmi chúlostivá. 

Zaujímavosťou je, že Cyprus bol pre samotné Turecko v počiatkoch len okrajovou 

záležitosťou.

Grécko-turecký spor o Cyprus sa na svetovej scéne prvýkrát zviditeľnil v roku 1955. 

Avšak jeho korene siahajú do hlbšej histórie. Kľúčový je samotný vývoj na tomto ostrove. 

V roku 1950 sa grécki obyvatelia na čele s arcibiskupom Makariosom III. dožadovali 

koloniálnej slobody od Veľkej Británie a následné pričlenenie ostrova ku Grécku, tzv. 

enosis16. Gréci spočiatku pripojenie ostrova razantne odmietali, no neskôr sa oň značne 

zasadzovali. Grécko so svojou žiadosťou neuspelo v roku 1955 ani v OSN, a naopak Veľká 

Británia umne zapojila do konfliktu aj Turecko. Z čoho vznikli trojstranné rokovania Veľkej 

Británie, Grécka a Turecka. Každá strana presadzovala svoje záujmy: Veľká Británia sa 

snažila zachovať koloniálne postavenie, Grécko enosis a Fatin Zorlu, predstaviteľ tureckej 

diplomacie prehlásil, že v prípade, že nebude možné udržať Cyprus pod britskou 

zvrchovanosťou, ako to predpokladá Lausannská mierová zmluva z roku 1923, by mal byť 

vrátený Turecku (Hradečný, 2002). K vyhroteniu situácie prispela ultrateroristická 

gréckocyperská Národná organizácia bojovníkov (EOKA), ktorá zorganizovala teroristické 

útoky. Reakciou na to bol vznik Tureckej obrannej organizácie (TMT), ktorá začala 

uplatňovať rovnaké metódy ako EOKA. V roku 1957 prišla turecká časť obyvateľstva ostrova 

s myšlienkou rozdelenia ostrova. To viedlo k zostreniu napätia medzi oboma komunitami 

a vzniku krvavého etnického konfliktu. Situáciu, ktorá spočiatku vypadala neriešiteľne, 

vyriešil návrh vytvoriť cyperský štát, čo sa uskutočnilo v roku 1960. Došlo k rozdeleniu 

všetkých cyperských občanov podľa ich etnickej a náboženskej príslušnosti do dvoch 

národných spoločenstiev – gréckeho a tureckého, ktoré však neboli vytvárané na 

teritoriálnom, ale na osobnom princípe (aj príslušníci iných národnosti museli byť zaradení 

medzi Grékov alebo Turkov) (Hradečný, 2002). Následne došlo k vzniku  dvoch 

komunálnych komôr, ktoré sa mali starať o záležitosti vlastnej obce. Najvyšším 

zákonodarným orgánom bol päťčlenný cyperský parlament, kde 35 kresiel pripadlo „Grékom“ 

a 15 „Turkom“. Príslušníci oboch spoločenstiev volili oddelene národných poslancov. 

K prijatiu zákona bola nutná absolútna nadpolovičná väčšina ako gréckych tak aj tureckých 

                                                
16 Enosis je súčasťou panhelénskeho hnutia inšpirovaného Megali Ideo (Great Idea), ktorá má svoj pôvod v 
dobytí Konštantínopolu (v súčasnosti Istanbul) osmanskými Turkami v roku 1453, a ktorá
má za cieľ rekonštrukciu Byzantskej ríše.
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zástupcov. Prezidentom republiky bol vždy zvolený kandidát z gréckej obce a viceprezident 

z tureckej. Grécko, Turecko a Veľká Británia sa zaviazali zaručiť nezávislosť, územnú 

integritu a bezpečnosť novej republiky. 

V prípade, že došlo k narušeniu niektorého zo základných atribútov, ktorý bol uvedený 

v zmluve, mali garančné štáty spoločne posúdiť možnosti ďalšieho postupu. V prípade, že by 

sa ich koordinovaná akcia ukázala ako neuskutočniteľná, si každá ručiteľská krajina vyhradila 

právo podniknúť individuálnu akciu na ostrove, avšak jej jediným cieľom mala byť 

„reštaurácia stavu vecí, vytvoreného zmluvou“ (Hradečný, 2002). 

Vznik nového štátu bol grécko-cyperským prostredím prijatý so zmiešanými pocitmi. 

Výhrady mal aj arcibiskup Makarios III., ktorý dokumenty potrebné k jej vzniku sám 

podpisoval. Avšak podľa jeho názoru došlo k jednostrannému zvýhodneniu cyperských 

Turkov, ktorí získali väčšie výsady (30%), než zodpovedali ich podielu na počte obyvateľov 

(18%). S odstupom času začal Makarios tvrdiť, že dokumenty podpisoval pod nátlakom a tak 

sa nemusí cítiť viazaný ich ustanoveniami (Hradečný, 2002). 

K upokojeniu pomerov došlo až po vzniku republiky, zároveň boli rozpustené TMT 

a EOKA. Aj keď Turecko a Grécko deklarovali ochranu nezávislosti Cypru, všemožne sa 

snažili podporovať „tureckosť“ či „gréckosť“ jeho obyvateľov, stále dúfali, že situácia vyústi 

do enosis alebo taksim (Kizilyürek, 1997). Prekvapením preto nebolo, keď v roku 1963 

vypukol medzi Cyperčanmi ozbrojený konflikt, na ktorý reagovala aj Bezpečnostná rada OSN 

vyslaním mierových jednotiek United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)17.

Predpokladalo sa, že tam pobudnú tri mesiace, ale zostali dodnes. Smutným faktom je, že táto 

rezolúcia OSN uznala za legitímnu vládu, ktorá pozostávala výlučne z gréckych Cyperčanov, 

a zakonzervovala tak stav, ktorý sa z hľadiska zakladajúcich dokumentov považuje za 

neústavný. Nasledujúce rezolúcie OSN tento stav viacmenej len potvrdzovali, a sú 

východiskom pre argumentačnú pozíciu dnešnej Cyperskej republiky (CSS, 2006). Situácia 

nabrala rýchlejšie obrátky. Došlo k demonštratívnemu odstúpeniu tureckých predstaviteľov, 

čo následne viedlo k marginalizovaniu tureckých Cyperčanov. Cyperskí Gréci ovládli všetky 

funkcie v štáte a podarilo sa im získať aj väčšinu sveta na svoju stranu. Zatiaľ čo cyperskí 

Turci sa mohli spoľahnúť len na Turecko. V gréckej časti dochádzalo k ekonomickému aj 

vojenskému rozmachu a turecká postupne upadala. Vyvrcholením bol Gréckom podnietený 

puč z 15. 7. 1974 a následná odpoveď Turecka. Vtedajší turecký premiér Ecevit vyzval 

Britániu k spoločnej akcii, ktorá by obnovila ústavné pomery (Hradečný, 2002). Po zápornom 

                                                
17 Na základe jednohlasne prijatej rezolúcie z 4.3.1964 BR OSN 186/1964, za rezolúciu hlasovalo
aj Turecko, ktoré bolo vtedy jej nestálym členom.
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stanovisku, došlo dňa 20. 7. 1974 k vylodeniu tureckých vojenských jednotiek na 

severocyperskom pobreží. Tým pádom sa Grécko a Turecko, obaja členovia NATO, prakticky 

ocitli vo vojne. Našťastie krátko na to, 22. 7. 1974 nasledovalo prímerie ale Turecko zmenilo 

svoju politiku a z pôvodných požiadaviek na obnovu stavu pred pučom18, prešlo k oveľa 

väčším požiadavkám.19 Nakoniec Ankara zahájila druhú ofenzívu, po ktorej mala pod 

kontrolou tretinu ostrova. Ostrov rozdelila tzv. „Attilova línia“20, ktorú stráži mierový zbor 

UNFICYP. Zároveň došlo k hromadnému presunu obyvateľov, Turkov na sever a Grékov na 

juh. Dodnes sa táto turecká akcia označuje za „okupáciu“ ostrova. Z pohľadu kresťanov, bolo 

veľmi nešťastné správanie Turkov na obsadenom území. Turci zabrali mnoho kostolov pre 

svetské účely, kláštor San Makar zo 14. storočia sa snažili premeniť na hotel (TRITON, 

2006). Táto situácia pretrváva v podstate dodnes. Rozdiel je len v tom, že na severe bola 

v roku 1975 vyhlásená dnešná Turecká republika Severného Cypru, ktorú uznáva len Turecko 

a južná časť je už súčasťou EÚ, avšak podľa mnohých právnych názorov jej to zakladajúca 

zmluva neumožňuje (Zahraničná politika, 2005).

Stále nie je jasné, čo so zvyšnou časťou rozdeleného ostrova. Referendum, ktoré sa 

konalo tesne pred vstupom krajiny do EÚ21, dopadlo predovšetkým pre postoj väčšinových 

južných Grékov neúspešne. Paradoxom teda je, že do Únie vstúpila tá časť ostrova, ktorá bola 

proti jeho zjednoteniu, čo je v protiklade s označovaním cyperských Turkov za 

odštepeneckých či nespolupracujúcich.

Napriek mnohým snahám popredných činiteľov svetovej politickej scény, najmä zo 

strany OSN, mohlo byť už všetko vyriešené, avšak realita je iná. Faktom zostáva, že problém 

Cypru sa Turecka dotýka práve teraz ešte viac, pretože Cyprus je členom EÚ, a ako taký má 

právo veta pri jeho prijímaní za člena. Turci pociťujú zradu zo strany EÚ, ktorá uprednostnila 

Grékov pred Turkami. Uvedomujú si, že tento problém si budú musieť vyriešiť sami. 

Pokladajú to za typickú európsku politiku – odsunúť problémy čo možno najďalej do 

budúcnosti. 

Je jasné, že tento stav nemôže trvať večne. Nie je možné, aby člen Únie vykazoval 

politickú nestabilitu a aby jedna z kandidátskych krajín EÚ neuznávala jedného jej člena. 

Turecko to odôvodňuje tým, že v inštitúciách a rozhodovacích mechanizmoch súčasnej 

Cyperskej republiky nie sú tureckí Cyperčania zastúpení tak, ako to bolo dohodnuté v ústave 

                                                
18 S obnovou ústavných pomerov z roku 1960 cyperský Gréci súhlasili.
19 Günesov plán počítal s 1/3 rozlohy územia pre cyperských Turkov.
20 Dnes tiež známa pod názvom Zelená línia, pásmo deliace južnú časť Cypru od severnej.
21 Referendum o tzv. Annanovom pláne, Dostupné na WWW: <http://www.hri.org/docs/annan/>
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a zakladajúcich zmluvách republiky z roku 1960 (CSS, 2006). Na základe doterajšieho 

neuznania Cypru boli predvstupné rokovania s Tureckom v decembri 2006 čiastočne 

pozastavené. Od Ankary sú očakávané samé ústretové kroky. Turecko sa síce podpisom 

Ankarského protokolu nepriamo zaviazalo uznať túto vládu, ale EÚ sa rovnako zaviazala 

vyriešiť situáciu na rozdelenom ostrove a minimálne ukončiť izoláciu obyvateľov severnej 

časti ostrova. Preto nie je možné na problém pozerať jednostranne. Avšak je isté, že Turecko 

v tomto spore ťahá za kratší koniec. 

Vzťahy s Gréckom

Keďže Turci nie sú Arabi, už od čias Osmanskej ríše mali v arabskom svete svojich 

nepriateľov. A k rozvoju dobrých vzťahov nepomohlo ani zrušenie kalifátu22. V 20. storočí to 

vyvrcholilo spojenectvom s USA ale najmä s Izraelom. Väčšinou boli snahy Turecka 

motivované najmä rivalitou voči Grécku. Spoločný vstup Turecka a Grécka do NATO, ktoré 

ich vôbec nevítalo s otvorenou náručou, a rovnako aj spoločná snaha o vstup do EHS, je toho 

dobrým príkladom. Turci a Gréci sú susedmi, partnermi a konkurentmi takmer tisícročie. Viac 

než 500 rokov boli Gréci postupne včleňovaní do Osmanskej ríše, pretvorení na poddaných 

a vystavení pôsobeniu moslimsko-osmanského prostredia. Vzhľadom k dlhodobej príslušnosti 

k Osmanskej ríši, je grécka spoločnosť výrazne poznamenaná najrôznejšími spôsobmi, či už 

sa jedná o jazyk, kultúru, mentalitu alebo spôsob života (Hradečný, 2000). Gréci sú veľmi 

hrdý národ a preto v rokoch 1821-1829 využili možnosť, ktorá sa im naskytla a vytvorili si 

svoj vlastný štát. A neuspokojili sa len s tým. Do popredia sa dostala koncepcia Veľkej 

myšlienky, úsilie o zjednotenie všetkých území obývaných Grékmi, vo vzdialenej i blízkej 

minulosti aj prítomnosti. Koncepcia slávila dlho úspech a bola to ona, kto urýchlil vývoj na 

Cypre. Grécko-turecká vojna (1919-1922) bola prelomová vo vzťahoch Grékov a Turkov. 

Najväčší dopad na ich vzťahy mala konvencia o povinnej výmene obyvateľstva medzi oboma 

štátmi. Pričom kritériom vzájomnej výmeny občanov nebola ich národnostná príslušnosť, ale 

náboženská viera. Z Turecka do Grécka museli odísť aj turkofónni obyvatelia ortodoxnej 

viery. A z Grécka do Turecka boli vysťahovaní moslimovia, ktorí hovorili gréckym či iným 

jazykom. Z dlhodobého hľadiska by sa dalo tvrdiť, že v podstate išlo o výhodnú výmenu. 

Prispelo to ku konsolidácii národného povedomia a štátnosti. 

Snahou bolo, aby boli misky váh vždy vyrovnané. Vnímali to tak aj mocnosti, 

v záujme zachovania stability v regióne. Obe krajiny sa stali členmi NATO, a tým aj 

                                                
22 Kalifát - územie pod správou, vládou kalifa. Kalif - svetská a duchovná hlava moslimov.
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spojencami. Armády oboch krajín dostávali finančnú pomoc zo strany USA, ktorá nebola 

poskytovaná na proporčnom princípe, ale na princípe zachovania stability oblasti. Rovnováha 

bola prvý krát porušená vstupom Grécka do EHS v roku 1981. Pre Turecko a jeho obyvateľov 

to predstavovalo veľké sklamanie. Dôležité je brať do úvahy fakt, že v dôsledku vojenského 

štátneho prevratu v septembri 1980, vzťahy medzi Tureckom a ES ochladli na bod mrazu 

a tak nebolo možné uvažovať o akomkoľvek členstve. Grécko sa tak dostalo do veľmi 

výhodnej pozície. Turci to mohli vnímať tak, že Grékom bola daná do rúk zbraň, ktorou 

neskôr sabotovali snahy Turecka a zároveň zabezpečili vstup nedoriešeného Cypru. 

Vzťahy oboch krajín boli vždy veľmi labilné a často tu hrozil vojenský konflikt. 

Napriek tomu sú vzťahy medzi Cyprom a Gréckom v súčasnosti na lepšej úrovni. 

Predovšetkým po ničivých zemetraseniach v roku 1999 bola situácia priateľskejšia. Vtedy pri 

prvom zemetrasení v Turecku, to boli práve grécki záchranári, ktorí boli prví na mieste 

nešťastia. Podobne to vyzeralo pri zemetrasení v Grécku, kedy prví poskytli pomoc tureckí 

záchranári. Takto môžu nešťastia zbližovať aj rozhádané národy. Vzťahy Grécka a Turecka 

už mnohokrát nabrali pozitívny kurz, ale vo väčšine prípadov to skončilo na hrane vojnového 

konfliktu. NATO si veľmi dobre pamätá ako muselo riešiť vnútorný konflikt Grécka 

a Turecka počas cyperskej krízy. 

Vstupom Turecka do EÚ, by sa mohlo vyriešiť mnoho drobných predovšetkým 

územných sporov, týchto dvoch egejských susedov. Pálčivá je najmä otázka šelfu, resp. 

teritoriálnych vôd, kde sa Grécko dlhodobo presadzuje za ich zväčšenie. A to z toho dôvodu, 

že na dne Egejského mora sa pravdepodobne nachádza množstvo prírodného bohatstva, 

hlavne ropy. 

Arménska genocída

Ďalším problematickým bodom vo vzťahoch medzi EÚ a Tureckom, zostáva postoj 

k najväčšiemu národu bez vlastnej krajiny – Kurdom a postoj ku genocíde23 Arménov24.  

Osud Arménov25 bol načrtnutý už koncom 19. storočia. V tom čase sa snažili 

o uznanie svojich občianskych práv a vtedajší sultán Abdülhamit II. pod zámienkou odhalenia 

                                                
23 Genocída – zločin proti ľudskosti, spočívajúci vo vyvražďovaní určitej skupiny ľudí, definovanej na základe 
ich etnika alebo rasy. 
24 Turecko sa označeniu „genocída“ silno bráni.
25 O pôvode Arménov existujú rôzne teórie, najpravdepodobnejšie pochádzajú z Európy, avšaknajjednoduchšie 
identifikovateľným predkom arménskeho národa sú Urartijci (Redgateová, 2003).
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skutočných alebo vymyslených atentátov arménskych nacionalistov, reagoval sériou 

masakrov. Zaujímavosťou je, že hlavným aktérom tohto krviprelievania boli Kurdi. Pri 

masakroch bolo zabitých približne 300-tisíc Arménov. 

Genocída Arménov začala podľa všetkého na jar 1915. Hlavným podnetom na jej 

začiatok bola porážka tureckej armády na ruskom fronte. Verejnosti boli ako hlavní vinníci 

predhodení Arméni. Vraj mali vytvoriť jednotky, ktoré zaútočili na Turkov. V skutočnosti sa 

však „riešenie arménskej otázky“ plánovalo už oveľa skôr. V roku 1911 sa uskutočnil kongres 

strany Jednota a pokrok26, kde bola prijatá rezolúcia, v ktorej sa konštatovalo, že poturčenie 

„sa nemôže nikdy odohrať prostriedkami presvedčovania, ale iba silou zbraní“. Arméni boli 

v propagande Mladoturkov27 vykresľovaní ako predstavitelia nebezpečenstva - kresťania28, 

ktorí sú potenciálni spojenci európskych mocností. Údajne hrozilo nebezpečenstvo odtrhnutia 

sa, podobná situácia aká sa udiala predtým na Balkáne.29 A najpriaznivejšia situácia na 

vyriešenie tohto „problému“ nastala počas prvej svetovej vojny. 

Označenie genocída, je veľmi výstižné, pretože sa jednalo o premyslený plán 

s niekoľkými etapami. Na začiatku boli vojaci arménskeho pôvodu odzbrojení  a boli z nich 

vytvorené pracovné jednotky. Začiatok „Veľkej katastrofy – Metz Yeghem“ pripadá na 24. 4. 

1915. V tento deň bola zatknutá arménska elita v Istanbule, odvezená do vnútrozemia 

a zmasakrovaná. Nasledovala segregácia mužov a žien. Bojaschopní muži boli odvedení do 

pracovných jednotiek, kde ich buď priamo zastrelili alebo v neľudských pracovných 

podmienkach skonali. Ženy a deti vysťahovali „do bezpečia“. V skutočnosti boli poslaní na 

pochod smrti, ktorej cieľom bola Sýrska púšť. Avšak ku krvavým stretom dochádzalo už 

v osadách.

Štatistiky s oficiálnymi údajmi neexistujú, Arméni uvádzajú počet až 2 milióny, Turci 

zase desaťkrát nižšie počty. Všeobecne uznávané číslo vo svete je jeden milión. Aj napriek 

existujúcim dôkazom, Turecko existenciu tohto zločinu výslovne odmieta. Všetky turecké 

                                                
26 Jednota a pokrok - Ittihád ve-terakkí. Politická organizácia založená Mladoturkom Bahaeddinom
Sakirom roku 1906. Toto hnutie sa neskôr zmenilo na čisto nacionalistické s cieľom zjednotiť
všetky turkické národy od Malej Ázie, cez Azerbajdžan až po Strednú Áziu. Zosilnelo medzi rokmi
1908 až 1918. Po prvej svetovej vojne bola väčšina členov postavená pred vojenský súd
a uväznená. Zvyšok bol eliminovaný v roku 1926 po pokuse o zavraždenie Mustafu Kemala.
27 Mladoturci – politické hnutie v osmanskom Turecku, ktorého počiatky siahajú do 70. rokov 19. storočia.
28 Arméni sú považovaní za prvých, ktorí ako národ prijali kresťanstvo už v roku 301. Tento údaj je
mnohokrát spochybňovaný. Dôležitý je fakt, že Arméni patria k najstarším vyznávačom kresťanstva, a v 
posledných fázach Osmanskej ríše z toho, vzhľadom na kresťanstvo Európanov, značne ťažili.
29 Podľa niektorých názorov, boli Arméni najmä hradbou ktorá bránila naplneniu cieľa hnutia
Jednota a pokrok, ktorým bolo zjednotiť všetky turkické národy od Malej Ázie, cez Azerbajdžan až
po Strednú Áziu.
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vlády akékoľvek tvrdenia o genocíde popierajú. Avšak, keď po 1. svetovej vojne, po páde 

Mladoturkov, nastúpila vláda Damada Ferita Pašu, odsúdila genocídu a organizátorov 

postavila pred vojenský súd za vojnové zločiny. 

Vedci a historici, ktorí sa špecializujú na turecké dejiny, sa musia tejto téme v Turecku 

vyhýbať. Turci vydali oficiálne stanovisko, ktoré hovorí, že vláda musela deportovať 

Arménov z východnej vojnovej zóny pre legitímne obavy z ich rebélie proti Turecku, a že 

množstvo Arménov zahynulo napriek tomu, že sa Turci úprimne snažili ochrániť ich 

a postarať sa o nich. Ďalší vraj zahynuli v občianskej vojne medzi Arménmi a moslimami. 

Turci ďalej tvrdia, že Arméni v exile dramaticky zveličili veľkosť arménskej populácie 

v Turecku v tej dobe a taktiež boli „nafúknuté“ aj čísla, ktoré hovorili o počte zabitých.  

Dnešní Turci zastávajú názor, že nič podobné ako genocída sa vlastne neudialo. Arméni vtedy 

predstavovali vnútorného nepriateľa, spojenca Ruska, a s tým sa bolo treba vysporiadať, čiže 

bolo nutné eliminovať akékoľvek riziká vzbury. Z toho dôvodu museli byť, pre ich vlastné 

bezpečie presídlení. Arménska genocída spadá do obdobia začiatkov budovania Turecka, 

tureckej identity. Mnohí Turci si preto myslia, že ak by museli uznať jej existenciu, ich 

tureckosť by bola hlboko podkopaná. Dosť by to pripomínalo nástup nacistov v Nemecku, 

ktorí sa pri „riešení židovskej otázky“ inšpirovali Arménskou genocídou. 

Nemci o pripravovanej genocíde bezpochyby vedeli. „Turecká vláda chce arménsku 

rasu vyhubiť“ napísal vtedy nemecký veľvyslanec v Turecku do Berlína. Ríšsky kancelár 

Bethmann-Hollweg na to reagoval „Náš jediný cieľ je udržať až do konca vojny Turecko na 

našej strane, či už Arméni budú alebo nebudú zničení.“ Pričom Nemecko bolo v tom čase 

jedinou krajinou, ktorá to mohla zastaviť, ale zo sebeckých vlastných cieľov, tak neurobilo. 

Avšak práve naopak, nemeckí vojaci, ktorí vtedy v radach tureckých spojencov hrali dôležitú 

úlohu, participovali na organizovaní deportácií a zločinov (Britské listy, 2005).

Arménska otázka upadla nadlho do zabudnutia. Rozdelenie sveta do dvoch blokov po 

druhej svetovej vojne k tomu ešte viac prispelo, keďže sa z Turecka stala dôležitá beriéra proti 

rozpínavosti Sovietského zväzu. Arménska genocída tak musela ustúpiť do ústrania. 

V súčasnosti sa však situácia trochu zmenila. Turecko by rado vstúpilo do EÚ, a v prípade, že 

nebude schopné uznať zločiny svojej minulosti, ako to spravilo napríklad Nemecko a ako to 

bude musieť urobiť Chorvátsko, nie je dosť zrelé na vstup.  Európsky parlament dňa 18. júna 

1987 odhlasoval uznanie Arménskej genocídy (Official Journal, 1987). Únia, klub, ktorý 

uznáva určité hodnoty, nemôže dopustiť, aby v jednej izbe bývali národy, ktoré si 

„poukazovali svojich kostlivcov“ a národy, ktoré nie sú ochotné tak urobiť. Veď predsa 

Európa sa zhoduje v princípoch, ktoré odmietajú akýkoľvek druh historickej lži. A toto Turci 
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buď nevedia alebo nechcú pochopiť (Laçiner, 2005). Je až zarážajúce, ako veľmi sa Turci 

obávajú slova genocída. Turci by mali pochopiť, že prijať svoju minulosť v jej celistvosti je 

pre vstup do Únie nevyhnutné. V prípade, že si to neuvedomia, Únia by sa s nimi nemala 

začať zaoberať. Zástupca tureckej menšiny v Nemecku, Cem Özdemir predpokladá, že za 

krátky čas, ktorý bol vytýčený pre jednanie Turecka s EÚ, zažijeme Turecko, v ktorom dôjde 

k odstráneniu tabuizovanej arménskej otázky (Britské Listy, 2005). Zdá sa, že niečo na tom 

zrejme bude. Turecký premiér Erdogan síce neustále popiera existenciu organizovanej 

genocídy, ale ako prvý turecký predstaviteľ od čias Attatürka, inicioval vytvorenie spoločnej 

turecko-arménskej komisie historikov. V roku 2005 naplánovala skupina tureckých 

intelektuálov usporiadať prvú medzinárodnú konferenciu v krajine, ktorá by informovala 

o zaobchádzaní s Arménmi v Osmanskej ríši. Ich snaha bola dvakrát úradmi zablokovaná. 

Konferenciu sa nakoniec podarilo uskutočniť, vláda si zrejme uvedomila, že jej zákaz by 

mohol ohroziť začiatok prístupových rokovaní (Nicoll, 2006).

V októbri 2006 francúzske Národné zhromaždenie schválilo kontroverzný dodatok 

zákona, ktorý umožňuje potrestať popieranie arménskej genocídy. Postup francúzskych 

poslancov vyvolal vlnu kritiky nie len Turecka, ale aj predstaviteľov Európskej únie. 

Dodatok prešiel už pri prvom čítaní a to len vďaka veľkej absencii poslancov, pretože 

hlasovania sa nezúčastnilo 577 poslancov, čiže o schválení zákona rozhodlo len 106 

zákonodarcov a proti hlasovalo len 19 prítomných poslancov. 

Dodatok tak doplnil zákon z roku 2001, ktorým Francúzska republika uznala 

arménsku genocídu ako historický akt (Britské listy, 2011).

3.1.4 Summit v Kodani a žiadosť o členstvo

Po páde železnej opony bolo Turecko opäť svedkom ďalšieho kola rozširovania, avšak 

už nehodlalo zostať stáť pred bránami „pevnosti“ menom Európa. Žiaľ medzinárodné 

okolnosti v tom období Turecku veľmi nepriali a v 90. rokoch, v súvislosti s ukončením 

studenej vojny, začal klesať význam Turecka, ako strategického partnera, s ktorým si 

Spoločenstvo nemohlo dovoliť nespolupracovať, v očiach členských štátov ES. Po skončení 

studenej vojny, bola problematika ľudských práv a demokracie, s adaptáciou ktorých malo 

Turecko značné problémy, ústrednou pozíciou v rámci konštruovania európskej identity 

(Brusse, Griffiths, 2004) .      

Tému rozširovania začalo Spoločenstvo riešiť na zasadaní Európskej rady v Lisabone 

26.-27. júna 1992. Samotný záväzok rozšírenia, Spoločenstvo formulovalo až  21-.22. júna 
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1993 opäť na zasadaní Európskej rady, v Kodani (Fiala, Pitrová, 2003). Hlavy členských 

štátov sa dohodli na tom, že: „pridružené krajiny zo strednej a východnej Európy, ktoré si tak 

želajú, by sa  mali stať členmi Európskej únie. Pristúpenie sa odohrá akonáhle budú 

asociované krajiny schopné dostáť záväzkom členstva uspokojením požadovaných 

ekonomických a politických podmienok.“ (European council,1993). Kritéria členstva, ktoré sú 

známe ako kodanské kritéria, požadujú, aby kandidátska krajina dosiahla: 

„...stability inštitúcií zaručujúcich demokraciu, zákonnosť, zaistenie ľudských 

práv a rešpektovanie a ochranu menšín; mala fungujúce tržné hospodárstvo 

a bola schopná odolávať konkurenčným tlakom a tržným silám v rámci Únie. 

Členstvo predpokladá schopnosť kandidátskej krajiny prevziať záväzky 

vyplývajúce z členstva, vrátane plnenia cieľov politickej, hospodárskej 

a menovej únie (European council,1993).“

Kritéria, ktorých splnenie bolo nutné pre začlenenie nových krajín do štruktúr EÚ, 

predstavovali z hľadiska rozširovania výrazný zlom a pred Tureckom sa tak ocitlo úplne iné 

Spoločenstvo, než k akému sa v roku 1957 prvýkrát hlásilo. 

Od okamihu, kedy boli kodanské kritéria definované ako podmienky členstva, ktorým 

sa musia pristupujúce krajiny prispôsobiť, začali zohrávať v rozširovacom procese významnú 

úlohu spoločné hodnoty a princípy Únie. Pri hodnotení pripravenosti kandidátov na vstup, sa 

nezohľadňujú len záujmy EÚ a bezpečnostný prípadne hospodársky prínos kandidáta pre 

európsky integračný projekt. Dôležitú úlohu v rámci kritérií pripravenosti na členstvo, má  

úroveň demokracie v kandidátskych krajinách, čo nám umožňuje nazerať na EÚ ako na 

demokratický klub, ktorého členmi sa stanú len tie krajiny, ktoré dosiahnu rovnaký 

demokratický štandard ako jeho stávajúci členovia. 

V roku 1987 na základe článku 237 Zmluvy o EHS, Turecko opäť zažiadalo o členstvo 

v EÚ. Celý proces pristúpenia k EÚ začína podaním žiadosti Rade ministrov, tá rozhoduje na 

základe posudku Komisie a po schválení Európskym parlamentom, o udelení statusu 

kandidátskej krajiny. Následne prichádzajú na rad členské štáty, ktoré rozhodujú o zahájení 

prístupových jednaní. Návrh zmluvy o pristúpení musí schváliť každá kandidátska krajina 

v súlade s jej ústavnými pravidlami (Klvačová, 2004). V ďalšej fáze sa každej kandidátskej 

krajine navrhne predvstupná stratégia, ktorá obsahuje určité reformné zásady a tie musí daný 

štát splniť. Súčasťou predvstupnej stratégie EÚ je aj finančná podpora, ktorá sa poskytuje 

všetkým kandidátskym krajinám. Každá krajina musí zároveň implementovať právne 
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predpisy EÚ tzv. acquis communautaire. Samotný dátum vstupu závisí  na efektivite plnenia 

stanovených kritérií a priebehu harmonizácie právnej legislatívy. Súčasťou žiadosti o členstvo 

je aj jednanie o geografickej polohe štátu, ekonomické ukazovatele a demokratické princípy 

ústavy štátu.  

Stanovisko Komisie ohľadom Turecka bolo dokončené 18. decembra 1989 a 5. 

februára 1990 schválené Radou. Žiadosť Turecka o členstvo v EÚ bola zamietnutá. A to 

z dôvodu nedostatočného plnenia politických a ekonomických kritérií, porušovania ľudských 

práv a z dôvodu tureckej invázie na Cyprus. Avšak aj napriek týmto okolnostiam Turecko 

dokončilo naplánovanú colnú úniu so Spoločenstvom, ktorá začala platiť od 1. januára 1996. 

V roku 1995 sa uskutočnila Euro-stredomorská konferencia ministrov zahraničných 

vecí, kde bola prijatá tzv. Barcelonská deklarácia v rámci stratégie Euro-stredomorského 

partnerstva pre budúcu spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a krajinami Stredomoria, 

vrátane Turecka. Cieľom konferencie bolo do roku 2010 vytvoriť Stredomorskú zónu 

voľného obchodu.

Barcelonskou deklaráciou boli stanovené tri hlavné oblasti spolupráce týchto štátov. 

Ide o kooperáciu v mnohých hospodárskych odvetviach s cieľom zaistiť ekonomický rast 

a zlepšiť životnú úroveň obyvateľov Stredomoria. V záujme EÚ je zvýšiť objem obchodu so 

stredozemnými štátmi a zaistiť stabilný dovoz ropy z tejto oblasti. K spolupráci došlo aj 

v oblasti bezpečnosti a kultúry. Projekt je financovaný prostredníctvom programu MEDA30, 

ten umožňuje stredomorským štátom čerpať prostriedky pre rozvoj tohto projektu (Cihelková, 

2003).

3.1.5 Luxemburský a helsinský summit

Na Luxemburskom summite, ktorý sa konal v roku 1997, Komisia opätovne odmietla 

Turecku udeliť status kandidátskej krajiny a vylúčila Turecko z procesu rozširovania v správe 

„Agenda 2000“. Komisia opäť vyslovila rovnaké politické a ekonomické argumenty proti 

členstvu Turecka v EÚ. Proti vstupu Turecka do EÚ sa postavilo Grécko a následne aj 

Nemecko, zvyšné štáty taktiež súhlasili s vyradením Turecka. Výsledkom toho bol búrlivý 

nesúhlas v Turecku a zároveň sa Turecko odmietlo zúčastniť na Európskej konferencii 

v Londýne (Veber, 2004).

                                                
30 Program MEDA – základný finančný nástroj európsko-stredomorského partnerstva, ktorý má prispieť 
k znižovaniu rozdielov medzi dvoma stranami stredomorského regiónu. Hlavné oblasti pôsobnosti programu 
MEDA sú politická, bezpečnostná, hospodárska, finančná, sociálna, kultúrna a humanitárna oblasť.
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Status kandidátskych krajín bol udelený len tzv. luxemburskej skupine, do ktorej patrili 

štáty strednej a východnej Európy (Cyprus, Maďarsko, Poľsko, Estónsko, Česká republika, 

Slovinsko). Voči Turecku bola aplikovaná odlišná predvstupná stratégia, tá vychádzala 

z finančnej podpory zo strany EÚ. Nová Európska stratégia, ktorá bola navrhnutá ako základ pre 

rozvoj vzťahov Turecka a EÚ, bola prijatá na summite  Cardiffe v roku 1998. Jej úlohou bolo 

zároveň pomôcť Turecku prijať európsku legislatívu. Komisia naďalej zdôrazňovala nárok 

Turecka na členstvo v EÚ a súhlasila s ďalším prehlbovaním európsko-tureckých vzťahov.

Druhá pravidelná správa o pokroku Turecka bola vydaná Komisiou v rámci príprav na 

zasadanie Európskej rady, ktoré sa uskutočnilo v Helsinkách v decembri 1999 (EurActiv.cz, 

2011). Nová Komisia s predsedom Romanom Prodim rozhodla udeliť Turecku status 

kandidátskej krajiny. Uznaním Turecka ako kandidáta na pristúpenie v Helsinkách za začala 

nová éra vo vzťahoch medzi Tureckom a EÚ. Európska komisia začala vypracovávať 

program prístupového partnerstva pre Turecko, ktoré bolo vyhlásené 8. marca 2001. Turecko 

tak získalo možnosť čerpať zdroje EÚ v rámci predvstupnej stratégie na podporu tureckých 

reforiem. Následne došlo k schváleniu prístupového partnerstva Radou, k prijatiu rámcového 

nariadenia a turecká vláda oznámila svoj Národný program pre prijatie právneho systému EÚ, 

v marci 2001. Turecké reformy mali za cieľ predovšetkým zahájiť prístupové jednania, ktoré 

záviseli na splnení kodanských politických kritérií. V decembri 2004 boli Európskou radou 

určené podmienky pre zahájenie prístupových jednaní. V priebehu reformného procesu

postupne dochádzalo k úprave ústavy štátu, zlepšeniu ľudských práv, reštrukturalizácií 

demokratických inštitúcií a posilneniu právneho štátu (EurActiv.eu, 2005).

3.1.6 Od Konventu až po súčasnosť

Na summite v Laekene, ktorý sa uskutočnil v decembri 2001, sa rozhodlo, že 

Konventu o budúcnosti Európy sa zúčastní aj Turecko. EÚ tak dala najavo, že Turecko 

považuje za súčasť spoločnej budúcnosti (abgs.gov.tr, 2007). Hlavnou úlohou Konventu bolo 

stanoviť ďalší smer vývoja EÚ a upraviť a zjednodušiť základné piliere ústavy. Konvent 

následne 18. júla 2003 predložil návrh novej ústavy, ktorú mali následne schváliť všetky 

členské štáty. Avšak ratifikačný proces mal negatívny výsledok. Jacques Chirac, vtedajší 

francúzsky prezident, dal možnosť obyvateľom Francúzska, aby vyjadrili svoj názor ohľadom 

novo prijímanej ústavy, v referende. Obdobne postupovala aj vláda v Holandsku, kde sa 

taktiež konalo referendum. Konečné výsledky francúzskeho referenda ukázali, že 55% 

francúzskych voličov je proti zavedeniu novej ústavy. V Holandsku sa proti ústave vyslovilo 
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61,5% zúčastnených voličov (BusinessInfo.cz, 2008). Za hlavný dôvod odmietnutia novej 

ústavy sa považuje strach z rozšírenia, ktoré je síce nevyhnutné z hľadiska ďalšieho rozvoja 

EÚ, súčasne však so sebou prináša určité rizika. Prijatie novej ústavy by totiž okrem iného 

zaviedlo odlišný systém rozloženia hlasov pri hlasovaní v Rade podľa počtu obyvateľov 

jednotlivých štátov EÚ. Turecko by tak po prípadnom vstupe do EÚ získalo vyššie 

rozhodovacie právomoci, čím by mohol byť ohrozený celý priebeh hlasovania (Šlosarčík, 

2005).

V Bruseli bol podpísaný dňa 29. júla 2005, Dodatkový protokol, prostredníctvom 

ktorého došlo k rozšíreniu dohody o colnej únií o desať nových členských štátov, vrátane 

Cyperskej republiky. Turecko na podpísanie protokolu zareagovalo jednostranným 

prehlásením, v ktorom odmietlo uznať Cyperskú republiku a zároveň odmietlo sprístupniť 

svoje prístavy a letiská pre cyperské lode a lietadlá. Rada EÚ odmietla turecké prehlásenie 

a vyzvala Turecko, aby pristúpilo k úplnému schváleniu Dodatkového protokolu pred 

zahájením prístupových rozhovorov. EÚ tak musela zablokovať 8 z 35 kapitol a tým pádom 

pozastaviť celý proces vstupu. 

Komisia 3. októbra 2005 odporučila zahájiť prístupové jednania s Tureckom.

Lenže členské štáty neboli schopné sa dohodnúť na konečnom rámci vyjednávania. Rakúsko, 

Francúzsko a Cyperská republika predložili námietky k vyjednávaciemu mandátu. Francúzsko

zároveň trvalo na zohľadnení absorpčnej kapacity EÚ pri posudzovaní tureckého členstva. 

Rakúsko navrhovalo udeliť Turecku privilegované partnerstvo a Cyperská republika trvala na 

plnom schválení Dodatkového protokolu Tureckom. Koncom roku 2005, kedy bol schválený 

vyjednávaci rámec všetkými členským štátmi, bol zahájený proces screeningu čiže proces 

vyhodnocovania kompatibility práva krajiny s pravidlami ES, ktorý je pod prísnym dohľadom 

Komisie. 

Európska komisia každý rok podáva hodnotenie vývoja jednotlivých reforiem 

v Turecku. Európsky parlament v roku 2006 prijal správu o pokroku Turecka v príprave na 

členstvo. V správe bolo uvedené, že Turecko nezaznamenalo dostatočný pokrok v oblasti 

slobody prejavu, práv menšín, korupcie a v mnohých ďalších oblastiach (Štěrba, 2006).

Európsky parlament v roku 2009 poukázal na obmedzený pokrok implementácie 

reforiem v Turecku a zároveň uviedol, že za posledné tri roky došlo k výraznému spomaleniu. 

Pre tureckú vládu to bola zároveň výzva, aby v danej oblasti uskutočnila nápravu. 

Proces otvárania a uzatvárania jednotlivých kapitol je podmienený súhlasu všetkých 

členských štátov, v dôsledku čoho sa celý priebeh jednania výrazne spomaľuje. EÚ už 

niekoľkokrát upozorňovala na to, že v prípade Turecka sa jedná o dlhodobý proces jednaní 
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s otvoreným koncom. V súčasnosti je v rámci negociácii provizórne uzatvorená jedna kapitola 

Veda a výskum a otvorených je jedenásť kapitol: Voľný pohyb kapitálu, Podnikové právo, 

Právo duševného vlastníctva, Informačná spoločnosť a média, Dane, Štatistika, Firemná 

a priemyslová politika, Transeurópske siete, Životné prostredie, Ochrana spotrebiteľov 

a zdravia a Finančná kontrola. Na začiatku Španielskeho predsedníctva, v prvej polovici roku 

2010 sa predpokladalo, že budú otvorené až štyri kapitoly a to Verejné zákazky, Hospodárska 

súťaž, Bezpečnosť potravín, veterinárna a rastlinná politika a Sociálna politika 

a zamestnanosť. Avšak reálna situácia v tureckom postupe reforiem ukazuje, že môže dôjsť 

k otvoreniu len jednej kapitoly a to kapitoly Bezpečnosť potravín. Na to aby mohli byť 

otvorené ďalšie tri kapitoly musia byť splnené konkrétne podmienky (benchmarks) 

a u ostatných je nutné vyriešiť problémy s Cyperskou republikou (BusinessInfo, 2011).

3.2 Inštitucionálna spolupráca

V priebehu procesu príprav Turecka na členstvo v EÚ boli zriadené inštitúcie, ktoré 

mali zaistiť politický dialóg a spoluprácu medzi EÚ a Tureckom. 

Rada pre pridruženie

Rada je zložená zo zástupcov tureckej vlády, Európskej rady a Európskej komisie. Jej 

význam spočíva vo formovaní vzťahov s EÚ. Hlavným cieľom je zaistiť plnenie podmienok 

dohody o pridružení v oblasti politickej, hospodárskej a v obchodných záležitostiach štátov. 

Rada sa schádza dvakrát ročne na úrovni ministrov za účelom hlasovania. 

Výbor pre pridruženie 

Vo výbore sú združení odborníci z EÚ a Turecka, ich úlohou je vytvoriť program 

jednania Rady pre pridruženie. Kapitoly jednaní sú prejednávané v 8 podvýboroch:

1. Výbor pre poľnohospodárstvo a rybolov

2. Výbor pre vnútorný trh a konkurencieschopnosť

3. Výbor pre obchod, priemysel a výrobky ESUO

4. Výbor pre hospodárske a menové záležitosti

5. Výbor pre inovácie

6. Výbor pre transport, životné prostredie a energetiku

7. Výbor pre regionálny rozvoj, zamestnanosť a sociálnu politiku

8. Výbor pre cla, dane, obchodovanie s drogami a pranie špinavých peňazí
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Spoločná parlamentná komisia

Jedná sa o kontrolný orgán tohto združenia. Jej hlavnou úlohou je analyzovať výročné 

správy o činnosti, ktoré jej predkladá Rada a podávať odporúčania o otázkach, ktoré sa týkajú 

turecko-európskych vzťahov. Je zložená z členov Veľkého národného zhromaždenia 

(Tureckého parlamentu) a z členov Európskeho parlamentu. 

Zmiešaný výbor pre colnú úniu 

Úlohou tohto výboru je zaisťovať harmonizáciu právnych predpisov v oblastiach, 

ktoré priamo súvisia s fungovaním colnej únie medzi Tureckom a EÚ. Skladá sa zo zástupcov 

zmluvných strán. Úrad predsedu zmiešaného výboru pre colnú úniu funguje na striedavom 

princípe, v šesť mesačných intervaloch sa tu striedajú zástupcovia z Európskej komisie 

a Turecka

Zmiešaný poradný výbor

Podpora dialógu a spolupráca medzi hospodárskymi a sociálnymi záujmovými skupinami 

v ES a Turecku sú hlavnou úlohou zmiešaného poradného výboru. Je zložený z 36 členov, 

s rovnomerným zastúpením z tureckej strany a zo strany EÚ (Delegation of the European 

Union to Turkey, 2011).

3.3 Požiadavky Európskej únie a priebeh plnenia kodanských kritérií

Ako už bolo uvedené v podkapitole 2.1.5 o členstvo v EÚ sa môže uchádzať každý 

európsky štát, avšak musí splniť kritéria, ktoré boli po prvý krát definované na zasadnutí 

Európskej rady v Kodani v rok 1993. 

Následne Európska komisia vypracuje správy o priebehu reformného procesu 

jednotlivých kapitol, ktoré predloží Rade. Až po ukončení jednaní vo všetkých kapitolách sa 

začína proces ratifikácie Zmluvy o pristúpení všetkými členskými štátmi. 

S harmonizáciou tureckej legislatívy s acquis communautaire sa začalo až po skončení 

Helsinského summitu. Európska komisia zverejnila svoju výročnú správu o pokroku Turecka 

v príprave na vstup do EÚ v novembri 2008. Európsky parlament následne vydal uznesenie 

o správe pokroku Turecka za rok 2008. 
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3.3.1 Plnenie kodanských kritérií 

 Demokracia a právny štát

Európsky parlament v súčasnosti trvá na úprave tureckej ústavy pre zavedenie 

zákonov na ochranu základných ľudských práv a slobôd. EÚ zároveň požaduje, aby došlo 

k posilneniu kontroly nad armádou a aby bola obmedzená jej politická moc. Parlament ďalej 

upozornil na nutnosť boja proti korupcii a odporučil zriadiť funkciu verejného ochrancu práv. 

Turecku sa súčasne vyčíta obmedzená nezávislosť súdov a Centrálnej banky. Európska vláda 

ale uznáva určitý pokrok v implementácii reformy ústavy. 

 Ľudské práva a dodržiavanie práv menšín a ich ochrana

Podľa Európskeho parlamentu je nevyhnutné, aby Turecko zrušilo právne predpisy, 

ktoré obmedzujú slobodu tlače. Vďaka úprave článku 301 tureckého trestného zákonníku 

došlo  k pokroku v oblasti slobody prejavu a práv náboženských menšín. Ďalším kritériom na 

vstup je vyriešenie kurdskej otázky. Občania kurdského pôvodu majú mať možnosť vzdelávať 

sa a prijímať vysielanie v ich rodnom jazyku. Dôležité je zastavenie činnosti kurdskej 

nacionalistickej strany PKK, ktorú EÚ zaradila na zoznam teroristických strán. Ostré reakcie 

európskej spoločnosti vyvolávajú aj neustále správy o mučení politických väzňov v Turecku, 

je teda nutné odstrániť aj tieto praktiky. 

3.3.2 Prístupové rozhovory Turecka s EÚ a pozícia Českej republiky - zhrnutie

Turecká vláda aj v roku 2009 pokračovala v reformách potrebných pre budúci vstup 

do EÚ a požadovaných zo strany Medzinárodného menového fondu (MMF) pre ďalšiu 

spoluprácu. Avšak názor tureckej vlády na tempo ich aplikácie sa výrazne odlišoval od 

pohľadu EÚ aj MMF. Turecko má od roku 1999 status kandidátskej krajiny a prístupové 

rozhovory začali v októbri 2005. Stav prístupových jednaní Turecka s EÚ je v značnej miere 

definovaný závermi zasadania Európskej rady v Bruseli v dňoch 14. – 15. 12. 2006, ktorá 

vyhodnotila plnenie Dodatkového protokolu k Ankarskej dohode zo strany Turecka ako 

nedostatočné. Rada v závere rozhodla, že pokiaľ Turecko protokol plne neimplementuje, tzn. 

neotvorí svoje prístavy a letiská cyperským plavidlám a lietadlám, pozastaví sa otváranie tých 

negociačných kapitol, ktoré priamo súvisia s jeho plnením. Jedná sa o nasledujúcich 8 kapitol:

- Voľný pohyb tovarov,

- Právo na usadzovanie a sloboda poskytovania služieb,

- Finančné služby,

- Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 



49

- Rybolov,

- Dopravná politika,

- Colná únia,

- Vonkajšie vzťahy.

Zároveň je blokovaných ďalších 5 kapitol zo strany tých krajín ( napr. Nemecko, Fransúzsko), 

ktoré nesúhlasia so vstupom Turecka do EÚ (Presseurop, 2010). Tie kapitoly, pre ktoré už bol 

screening úspešne ukončený, budú môcť byť otvorené, nie však uzatvorené.  Komisia bude 

vyhodnocovať plnenie záväzkov Turecka vo svojich pravidelných výročných správach. 

 V súčasnosti je v rámci negociácii provizórne uzatvorená jedna kapitola Veda a výskum (č. 

25) a otvorených je 11 kapitol:

- č. 4 Voľný pohyb kapitálu,

- č. 6 Podnikové právo,

- č. 7 Právo duševného vlastníctva,

- č. 10 Informačná spoločnosť a média,

- č. 16 Dane,

- č. 18 Štatistika,

- č 20 Firemná a priemyselná politika,

- č. 21 Transeurópske siete,

- č. 27 Životné prostredie,

- č. 28 Ochrana spotrebiteľov a zdravie,

- č. 32 Finančná kontrola.

Na začiatku Španielskeho predsedníctva v prvej polovici roku 2010 sa predpokladalo  

otvorenie až štyroch kapitol:

- č. 5 Verejné zákazky,

- č. 8 Hospodárska súťaž,

- č. 12 Bezpečnosť potravín, veterinárna a rastlinná politika,

- č. 19 Sociálna politika a zamestnanosť.

Avšak reálna situácia v tureckom postupe reforiem ukazuje, že môže dôjsť k otvoreniu len 

jednej kapitoly, pravdepodobne číslo 12 o bezpečnosti potravín. Otvorenie ďalších troch 

kapitol je podmienené splnením konkrétnych podmienok, tzv. benchmarks a v prípade 

ostatných kapitol ide o vyriešenie problému so vzťahmi k tzv. Severocyperskej republike. 

Česká republika (ČR) dlhodobo podporuje členstvo Turecka v EÚ a má záujem na 

pevnom inštitucionálnom ukotvení Turecka v európskom priestore. Postupné otváranie 

jednotlivých kapitol, ktoré nie sú blokované neaplikáciou dodatkového protokolu k Ankarskej 
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dohode Tureckom vo vzťahu k Cyperskej republike, považuje za strategicky dôležité. 

Dlhodobá perspektíva členstva v EÚ predstavuje nástroj k prehĺbeniu  modernizácie Turecka, 

prekonaniu historických sporov a posilnenie bezpečnostnej a ekonomickej stability širšieho 

geografického regiónu v susedstve Turecka. Z hľadiska zachovania pozitívneho vplyvu 

prístupových jednaní považuje ČR za kľúčové, aby ich cieľom zostalo plné členstvo, prípadné 

úvahy o alternatívnych riešeniach považuje ČR za kontraproduktívne. V prípade, že Turecko 

splní podmienky, malo by byť prijaté za právoplatného člena EÚ. Túto politiku zastáva aj 

český komisár Štefan Fűle, ktorý má v rámci komisie na starosti rozšírenie EÚ. V dňoch 15. –

16. marca 2010 pricestoval na svoju prvú návštevu Turecka a v tomto zmysle mal aj jednania 

s najvyššími predstaviteľmi krajiny (BusinessInfo, 2011).
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4.1  Ekonomické aspekty integrácie Turecka

Turecko je z hľadiska populácie veľká krajina, ale malá z ekonomického hľadiska. Ak 

by sa Turecko stalo v roku 2015 členom EÚ jeho populácia bude približne na úrovni 82,1 

miliónov obyvateľov, čiže bude o niečo menšia ako populácia v Nemecku, tu sa populácia 

v roku 2015 odhaduje na úrovni 82,4 miliónov obyvateľov. Po prípadnom pristúpení krajiny 

do EÚ, by tak spolu s Nemeckom predstavovali 14% obyvateľov EÚ. Do roku 2025 by sa 

populácia v Turecku mala zvýšiť na 87 miliónov, čím by sa stala najväčšou krajinou EÚ 

a predstavovala by 15,5% celkovej populácie. Populácia v Turecku by sa mala do roku 2050 

stabilizovať na úrovni 97 miliónov – 17,7% celkovej populácie EÚ28 (viď tabuľka 3.1) 

(Hughes, 2004).  

Tab. 4.1: Celková populácia vybraných členských krajín EÚ a 
Turecka (v tis.)

2003 2015 2025 2050
Rakúsko 8116 8058 7979 7376
Belgicko 10318 10470 10516 10221
Bulharsko 7897 7167 6609 5255
Česká republika 10236 10076 9806 8553
Dánsko 5364 5447 5469 5273
Fínsko 5207 5284 5289 4941
Francúzsko 60144 62841 64165 64230
Nemecko 82476 82497 81959 79145
Grécko 10976 10944 10707 9814
Maďarsko 9877 9324 8865 7589
Taliansko 57423 55507 52939 44875
Holandsko 16149 16791 17123 16954
Poľsko 38587 38173 37337 33004
Portugalsko 10062 10030 9834 9027
Rumunsko 22334 21649 20806 18063
Slovensko 5402 5441 5397 4948
Španielsko 41060 41167 40369 37336
Švédsko 8876 8983 9055 8700
Veľká Británia 59251 61275 63287 66166
Turecko 71325 82150 88995 97759
Celkom EÚ27 484418 485692 481837 454559
Celkom EÚ28 (+ Turecko) 555743 567842 570832 552318
% podiel Turecka v EÚ28 12,80% 14,40% 15,50% 17,70%
Zdroj: Hughes, 2004; vlastná úprava.

4 Ekonomické a bezpečnostno-politické aspekty integrácie Turecka
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Turecká ekonomika predstavuje v súčasnosti len 1,9% HDP bývalej EÚ25. Za 

predpokladu, že priemerný ročný rast by bol 5%, po pristúpení Turecka k EÚ v roku 2015 by 

Turecká  ekonomika predstavovala len 2,9% HDP. HDP Turecka na obyvateľa (v parite 

kúpnej sily) je len 48% priemeru EÚ za rok 2010 (Pravda.sk, 2011). Pre tureckú ekonomiku 

sú taktiež charakteristické významné regionálne nerovnosti. Makroekonomická situácia 

Turecka sa stabilizuje od krízy v roku 2001, zároveň sa očakáva, že zahájenie rokovaní s EÚ 

bude mať výrazný pozitívny vplyv na udržateľnosť a oživenie Tureckej ekonomiky. 

Nevyhnutné sú taktiež mnohé ekonomické reformy. Turecko by sa malo sústrediť 

predovšetkým na reformu trhu práce a vzdelávanie, ak chce v budúcnosti využiť svoj 

ekonomický potenciál. Krajinu trápi predovšetkým vysoká nezamestnanosť mladých ľudí 

a mimoriadne nízka miera vzdelanosti žien, oba tieto ukazovatele sa pohybujú na úrovni 

25,5% a je nevyhnutné ich znížiť. 

Ako veľká chudobná krajina, bude mať Turecko nárok na rozsiahle presuny z rozpočtu 

EÚ – aj keď to bude závisieť na politickej reforme regionálnej a poľnohospodárskej politiky 

v EÚ v nasledujúcich desiatich rokoch a na aktuálnych jednaniach. Spoločná 

poľnohospodárska politika EÚ ale aj poľnohospodárstvo v Turecku budú potrebovať ďalšie 

reformy. Predpokladané toky z rozpočtu EÚ v prvých troch rokoch členstva Turecka v EÚ sa 

odhadujú na 45,5 bilióna EUR, čiže 15 biliónov EUR ročne pre Turecko. Turecký príspevok 

do únijného rozpočtu by mohol predstavovať 30-35 biliónov EUR (vyjednávania však môžu 

túto čiastku zredukovať). Z politického hľadiska, skutočnosť, že Turecko je malý ekonomický 

hráč, zníži jeho vplyv v otázkach hospodárskej politiky (Hughes, 2004). 

4.1.1 Súčasná ekonomická charakteristika

Turecko čelilo vážnym finančným krízam vo svojej nedávnej minulosti, naposledy 

bolo zasiahnuté vážnou krízou v roku 2001. Nestabilita krajiny predstavuje veľké 

znepokojenie pre EÚ, aj keď malý rozmer tureckej ekonomiky by zmiernil akékoľvek budúce 

dôsledky na vnútorný trh a na spoločnú menu. Skutočný vstup Turecka do eurozóny by bol 

pravdepodobný až o niekoľko rokov po vstupe do EÚ a krajina by musela vykazovať 

dlhoročnú finančnú stabilitu a súčasne musí splniť Maastrichtské kritéria. Avšak EÚ nehodlá 

mať za člena krajinu, ktorá by mohla vykazovať vážnu finančnú a hospodársku nestabilitu, 

a to aj mimo eurozóny. Ekonomická časť kodanských kritérií požaduje, aby mala kandidátska 

krajina fungujúcu trhovú ekonomiku a aby bola schopná sa vyrovnať s konkurenciou na 

vnútornom trhu. Ekonomika, ktorá často bojuje s veľkými finančnými krízami nemôže byť 

schopná splniť tieto kritéria (Hughes, 2004).
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Ale od krízy v roku 2001 sa Turecko pomerne dobre zregenerovalo. Tempo rastu HDP 

sa postupne zvyšovalo, v roku 2001 sa HDP pohybovalo na úrovni -9,5%, v roku 2002 

vykazovalo rast 7,8% a v roku 2003 sa HDP zvýšilo o ďalších 5%. Turecká ekonomika sa 

vyvíjala pozitívnym smerom až do roku 2007, kedy sa situácia v Turecku opäť mierne 

zhoršila. 

4.1.2  Colná únia, obchod a vnútorný trh

Po uzatvorení dohody o colnej únii v roku 1995 sa očakávalo vytváranie 

ekonomických a obchodných benefitov, dohoda zároveň naznačovala sľubné budúce prínosy, 

ktoré plynú z plného prístupu na vnútorný trh. Napriek odstráneniu obchodných prekážok, 

netarifné a byrokratické prekážky zostali. Colná únia nemala výrazný vplyv ani na toky 

priamych zahraničných investícií do Turecka, ako by sa dalo očakávať. 

Napriek tomu, obchod medzi Tureckom a EÚ je významný a rástol v priemere o 2,2% 

ročne v priebehu posledných dvoch desaťročí. Obchod s Tureckom predstavoval v roku 2010 

4,5% z hľadiska vývozu a z hľadiska dovozu 2,8%.  Turecko tak predstavuje siedmeho 

najdôležitejšieho obchodného partnera pre EÚ viď graf 4.1.  (Hughes, 2004).

  Graf. 4.1: Hlavní obchodní partneri EÚ27 – import 2010 (%)

Hlavní obchodní partneri EÚ27 - import 2010 (%)

Čína; 18,8

USA; 11,3

Rusko; 10,5

Nórsko; 5,3

Švajčiarsko; 

5,6

Japonsko; 4,3

Turecko; 2,8

Zvyšná časť 

sveta; 41,4

  Zdroj: European Commission, 2010; vlastná úprava.
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Počas obdobia 1995 – 2004 sa zvýšil objem dovozu o 272%, pričom najväčší nárast 

bol zaznamenaný u polotovarov, ktorých podiel na celkovom dovoze predstavuje 68,76%. 

Vysoký podiel polotovarov na dovoze je spôsobený rozvojom výrobnej kooperácie v rámci 

realizácie PZI. Druhé miesto patrí investičným tovarom s podielom 18,1%. 

Export Turecka do členských štátov EÚ počas trvania colnej únie sa zvýšil o 291%. 

Pričom najväčší podiel - 84,7% -  na tureckom exporte vykazujú priemyselné komodity, 

zároveň táto tovarová položka zaznamenala v sledovanom období aj najväčší nárast a to až 

o 332%. Jednotlivé štatistiky hovoria, že Turecko s EÚ vykazuje dlhodobo deficitné saldo 

zahraničnoobchodnej výmeny, avšak deficit sa postupne znižuje (Lipková, 2004).

  Graf. 4.2: Hlavní obchodní partneri EÚ27 – export 2010 (%)

Hlavní obchodní partneri EÚ27 - export 2010 (%)
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Rusko; 6,4

Švajčiarsko; 

7,8

Čína; 8,4

Turecko; 4,5

Nórsko; 3,1

Zvyšná časť 

sveta; 48,6

Japonsko; 3,2

  Zdroj: European Commission, 2010; vlastná úprava.

Turecko v roku 2003 predstavilo veľký privatizačný program na niekoľko rokov, ale 

skutočná realizácia programu bola veľmi pomalá. Mnohé štátne podniky je potrebné 

reštrukturalizovať, kontrola súkromného sektora je problematická z dôvodu slabej kontroly 

kapitálových trhov. Podnikový sektor je značne rozmanitý a čiastočne odráža výrazné 

regionálne rozdiely v Turecku. Niektoré turecké firmy investujú v zahraničí, orientujú sa 

hlavne na západ do Rumunska a Bulharska a na východ do oblasti Kaukazu a strednej Ázie, 

a to predovšetkým z dôvodu nižších miezd. Turci považujú Azerbajdžán za „východné 

Nemecko“. Toky priamych zahraničných investícií smerujú najmä do odvetví ako je textilný, 
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sklársky, chemický a automobilový priemysel, stavebníctvo a energetika (worldbank.org.tr, 

2011). 

Turecko, ako veľká ekonomika, je pomerne málo otvorená medzinárodnému 

a únijnému obchodu v porovnaní s ostatnými členskými krajinami, čo zaiste znižuje jeho 

ekonomický vplyv. Krajina  musí zároveň čeliť aj mnohým iným nákladom súvisiacim 

s pristúpením – nákladom, ktoré súvisia so zdravím a bezpečnosťou, nákladom týkajúcich sa 

rôznych sociálnych a spotrebiteľských štandardov a nákladom súvisiacich so zavedením 

environmentálnych acquis. 

Holandský Úrad pre  analýzu hospodárskej politiky31 urobil odhady dopadov 

tureckého vstupu na vnútorný trh Únie. Prvá séria odhadov obchodných účinkov, ukazuje 

možnosť zvýšenia bilaterálneho obchodu o 34%. Následne bol použitý komplexnejší model 

pre simuláciu ekonomických vplyvov v roku 2025.  V odhadoch nebol zahrnutý možný vplyv 

úspor z rozsahu, priame zahraničné investície a ani vplyv transferov z rozpočtu EÚ. 

Z výsledkov vyplýva, že vstup Turecka na vnútorný trh by mohol zvýšiť HDP 

v Turecku o 0,8%, spotreba by sa zvýšila o 1,4% a súčasne by došlo aj k nárastu vývozu 

o 8,1%. Najvýraznejší vplyv by Turecko zaznamenalo v textilnom a odevnom sektore. Vplyv 

na EÚ je oveľa menší, vzhľadom na malý hospodársky rozmer Turecka. Pre desať nových 

členských krajín sa predpokladá nárast objemu vývozu o 0,3% a nárast spotreby o 0,2% 

v dôsledku pristúpenia Turecka. Celkovo pre EÚ, sú účinky HDP príliš malé a pohybovali by 

sa na úrovni desatinných čísiel. 

Štúdia Holandského Úradu uskutočnila taktiež simuláciu vplyvu na podstatné zvýšenie 

transparentnosti a zníženie korupcie v Turecku. Prinieslo to oveľa väčší výsledok pre 

Turecko, expanziu HDP vo výške 5,6% a spotrebu na úrovni 8,9%.

Celkovo sú však tieto odhady stále veľmi malé a väčší prospech by bol zaznamenaný, 

ak by objemy obchodov rástli viac a ak by PZI a rozsah ekonomických účinkov boli 

vypočítané (Hughes, 2004).

4.1.3 Priame zahraničné investície

Turecko v minulosti nebolo príliš úspešné v získavaní PZI, s úrovňou zriedka viac než 

1 mld.  EUR a v roku 2002 iba 0,3 mld. EUR. Oveľa väčšie toky plynuli do vtedajších 

kandidátskych krajín strednej a východnej Európy. Tureckú ekonomiku nie je možné priamo 

                                                
31 Holandský Úrad pre analýzu hospodárskej politiky (CPB) bol založený v roku 1945. Vykonáva výskum z 
vlastného podnetu  alebo na žiadosť vlády, parlamentu, jednotlivých členov parlamentu, národných odborových 
organizácií alebo združení zamestnávateľov.
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porovnávať s týmito tranzitívnymi ekonomikami, ktoré sa vytvorili z príkazových ekonomík 

s veľmi veľkými privatizačnými programami a s významnými možnosťami pre investície. 

Avšak tieto krajiny mali jednoznačnú výhodu v tom, že investori predvídali ich budúce 

členstvo v EÚ. Potenciálna príťažlivosť Turecka plynie z jeho veľkého domáceho trhu ( 

z hľadiska počtu obyvateľov a početnej pracovnej sily), a keďže je krajina dobre umiestnená, 

umožňuje to investorom relatívne ľahký prístup na trhy  na Strednom východe a na Kaukaze. 

Otázkou zostáva, či pohyb PZI bude na úrovni porovnateľnej s pohybom PZI do 

desiatich nových členských štátov (Eurostat, 2008). 

Tabuľka 4.2 ukazuje príliv PZI do vybraných nových členských štátov zo strednej 

a východnej Európy v rokoch 2008 až 2010. 

Tab. 4.2: Príliv PZI do vybraných krajín Strednej a 
Východnej Európy (mld. USD)

2008 2009 2010

Česká republika 6,4 2,9 6,8

Maďarsko 7,4 2,0 1,6

Poľsko 14,8 13,7 9,7

Slovensko 4,7 0,0 0,5

Slovinsko 1,9 -0,6 0,8

Estónsko 1,7 1,7 1,6

Celkom 36,9 19,7 21,0
 Zdroj: OECD, 2011; vlastná úprava.

V minulosti bola úroveň PZI v krajine nízka, tureckí a medzinárodní analytici dôvody

tak nízkej úrovne rozdeľovali do rôznych hľadísk. Politická a makroekonomická nestabilita sú 

dva hlavné faktory, ktoré zvyšujú rizikovosť investícií v Turecku. Ale je tu aj mnoho bariér na 

mikroekonomickej úrovni. Patria tu predovšetkým byrokratické prekážky, vysoké daňové 

sadzby pre podniky (vysoké daňové sadzby sú často obchádzané miestnymi firmami), 

korupcia, súdny systém, ktorý často uskutočňuje svojvoľné postupy a nespravodlivé 

rozhodnutia, problémy v nadobúdaní pôdy, problematické školstvo, najmä obmedzená miera 

angličtiny ako druhého jazyka a domáca monopolná moc. 

Príliv PZI do krajiny začal od polovice súčasnej dekáchy výrazne stúpať. Vrchol 

dosiahol v roku 2007. V roku 2009 došlo k silnému prepadu PZI, do krajiny pritieklo len 8,4 

mld USD, čiže hodnota hlboko pod úrovňou roku 2005. V roku 2010 sa síce príliv PZI 

čiastočne zvýšil, dosiahol hodnotu 8,890 mld. USD viď tab. 4.3.
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Tab. 4.3 Príliv priamych zahraničných investícií do Turecka

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010

mil. USD 10031 19989 22047 18269 7660 8899
Zdroj:  BusinessInfo, 2011; vlastná úprava.

Najväčšia koncentrácia zahraničného kapitálu sa nachádza v sektore finančných 

inštitúcií (banky, poisťovne, a pod.), ďalej v sektore dopravy, skladovania a komunikácií, 

nasledujú spracovateľské odvetvia, predovšetkým potravinársky priemysel a chemická 

výroba. Veľký záujem zahraničných investorov, hlavne obchodných reťazcov, zaznamenal aj 

veľkoobchod a maloobchod. Investície do energetického sektoru majú v posledných rokoch 

taktiež rastúcu tendenciu. 

Vedúcu pozíciu medzi zahraničnými investormi má Holandsko, nasleduje Francúzsko 

a Nemecko. V prvej pätici je tiež Veľká Británia a Taliansko. Značné postavenie majú aj 

investori z USA (Aslan, 2006; BusinessInfo, 2011). 

Vláda uskutočnila niektoré zmeny, vrátane právnych predpisov, aby ukončila 

diskrimináciu medzi domácimi a zahraničnými investormi a znížila tak byrokratické 

prekážky, ako je napríklad zápis spoločnosti. Vláda taktiež založila Agentúru pre PZI. Ale na 

to, aby boli odstránené prekážky na mikroekonomickej úrovni, je potrebné urobiť oveľa viac, 

pretože významný príliv PZI do Turecka bez ďalších výrazných reforiem nie je 

pravdepodobný (Hughes, 2004).

4.1.4 Zamestnanosť 

Rastový potenciál Turecka spočíva predovšetkým v jeho rastúcej populácií

v produktívnom veku. V porovnaní s väčšinou krajín EÚ, 30% celkovej populácie Turecka 

predstavujú mladí ľudia vo veku 15 rokov a 20% vo veku 15-24 rokov. Niektorí tureckí 

ekonomickí komentátori tvrdia, že Turecko vstúpilo po roku 2010 do „zlatej doby“, podobne 

ako v minulosti východoázijské tigre, ktoré sa vyznačovali vysokým pomerom aktívneho 

obyvateľstva na celkovej populácii. 
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Tab. 4.4: Miera zamestnanosti a nezamestnanosť vo 
vybraných krajinách EÚ a v Turecku (3Q 2010)

%
Celková miera 
zamestnanosti

Muži Ženy
Nezamest-

nanosť

Turecko 47,5 68,2 27,0 10,2
Poľsko 60,0 66,5 53,6 9,2
Francúzsko 64,4 68,7 60,3 9,1
Grécko 59,7 71,1 48,4 12,4
Malta 56,8 72,2 40,7 6,8
EÚ27 64,6 70,7 58,5 9,3
Zdroj: European Commission, 2011; vlastná úprava.

Ako ukazuje tabuľka 4.4, turecká nezamestnanosť na úrovni 10,2% je len o málo 

vyššia ako priemer EÚ27 a podobná situácia je aj vo vybraných krajinách EÚ. Dôvodom 

10,2% nezamestnanosti v Turecku je zložitý a neustále meniaci sa trh práce. Tabuľka ďalej 

ukazuje, že v Turecku je veľmi nízka celková miera zamestnanosti - 47,5% - v porovnaní 

s priemerom EÚ27 - 64,6%. Celková miera zamestnanosti v Turecku sa výrazne líši od krajín 

ako je Francúzsko a Poľsko. Dôvodom je mimoriadne nízka zamestnanosť žien v Turecku, 

ktorá je na úrovni 27,0% zatiaľ čo priemer EÚ27 je 58,5%. Väčšina žien, ktoré pracujú sú 

zamestnané v poľnohospodárstve. Príčinou tak nízkej zamestnanosti žien v Turecku je 

množstvo politických a sociálnych faktorov. Do budúcnosti sa to bude musieť zásadným 

spôsobom zvýšiť, ak by chcelo Turecko dosiahnuť svoj potenciál rastu a modernizovať svoje 

hospodárstvo a spoločnosť (Aslan, 2006). 

Mnohí tureckí ekonómovia neočakávajú v nasledujúcom období pokles miery 

nezamestnanosti, naopak očakáva sa nárast na 15%. To odráža mnoho faktorov: 

reštrukturalizáciu v mnohých odvetviach, ktorá nebola uskutočnená po kríze v roku 2001, 

rastúca pracovná sila a pod (Hughes, 2004).

Schopnosti a úroveň vzdelania rastú v Turecku dramaticky rýchlo, v počte absolventov 

terciárneho vzdelania, vo veku 20-24 rokov v porovnaní so staršími vekovými kategóriami. 

Súčasne Turecko čelí potrebe uskutočniť zásadné reformy v primárnej a sekundárnej úrovni 

vzdelania. Mnohí pozorovatelia kritizujú staromódny systém výučby v tureckých školách,

ktorý je založený na systéme mechanického myslenia. Problematická je taktiež účasť žien na 

vzdelaní, predovšetkým na strednej úrovni, ešte v roku 1999 bola ich účasť nižšia ako 50%. 

Týka sa to najmä vidieckych oblastí, kde je situácia najhoršia. Medzinárodné organizácie, ako 
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napríklad Svetová banka, sa snažia pomôcť riešiť túto situáciu prostredníctvom rôznych 

programov, vrátane rôznych platieb pre rodiny, aby dievčatá nemuseli pracovať a mohli sa 

vzdelávať. Organizácie sa taktiež snažia predĺžiť povinnú školskú dochádzku z 8 na 12 rokov. 

Zdôrazňuje sa tiež význam predškolského vzdelania, najmä v kurdských oblastiach, s cieľom 

zabezpečiť deťom od základnej školy primerané znalosti tureckého jazyka.

4.1.5 Migrácia 

Vzhľadom na pozitívny demografický profil Turecka, najmä v porovnaní so starnúcou 

a problematickou demografiou v EÚ, potenciálna migrácia z Turecka do Únie by mala 

predstavovať jeden z pozitívnych ekonomických vplyvov vstupu Turecka do  EÚ. Rovnako 

ako tomu bolo po rozšírení EÚ o desať nových členských štátov, tak aj v súčasnosti je 

migrácia veľmi citlivá politická téma, predovšetkým v krajinách bývalej EÚ15. V prípade 

rozšírenia v roku 2004, bol tento problém dočasne vyriešený stanovením prechodného 

obdobia až na 7 rokov. 

Mnoho tureckých predstaviteľov predpokladá, že prechodné obdobie po pristúpení 

Turecka do EÚ bude dlhšie ako 10 rokov. Zároveň sa však predpokladá, že v prípade, tak 

dlhého prechodného obdobia, by mohli byť zablokované všetky potenciálne výhody, ktoré by 

mohla migrácia priniesť. Do roku 2015 môže byť starnúca pracovná sila v EÚ dôvodom pre 

niektoré zmeny v politických postojoch k migrácii. 

Pravdepodobné migračné toky z Turecka do EÚ nemôžu byť predvídané s istotou. 

Budú závisieť okrem iného od relatívnych príjmoch, nezamestnanosti a od pracovných 

príležitosti v Turecku a členských krajinách EÚ. Smer migračných tokov bude mať vplyv aj 

na umiestnenie do existujúcich tureckých komunít v EÚ. 

Pozorovatelia predpokladajú predovšetkým migráciu mladej, kvalifikovanej tureckej 

populácie. Dôvodom bude dopyt EÚ a nezamestnanosť mládeže v Turecku. Ale vzhľadom na 

prebiehajúcu migráciu z vidieckych častí Turecka do mestských, je možné, že sa aj vidiecki 

migranti budú uchádzať o prácu na pracovnom trhu EÚ. 

Ak by sa Turecko stalo členom EÚ v roku 2015 s prechodným obdobím na voľný 

pohyb pracovníkov až do roku 2025, migrácia bude závisieť na relatívnom príjme a na 

pracovných podmienkach. Je jasné, že Turecko bude mať potom oveľa mladšiu 

a kvalifikovanejšiu pracovnú silu, než je k dispozícii v EÚ a bude ešte chudobnejšie ako je 

priemer EÚ (Hughes, 2004).
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4.1.6 Vplyv tureckého pristúpenia na rozpočet EÚ

Turecko je veľká krajina, avšak relatívne slabo spĺňa štandardy EÚ. Obavy boli 

vyjadrené predovšetkým pokiaľ ide o prípadné finančné náklady na jeho pristúpenie k EÚ. 

Odhadnúť predpokladaný vplyv na rozpočet EÚ je ťažké, vzhľadom k tomu, že politiky EÚ 

sa budú meniť v nasledujúcom desaťročí a rozpočet EÚ na rok 2015 nie je zatiaľ známy. 

Najviac finančných prostriedkov by po prípadnom vstupe do EÚ malo Turecko získať v rámci 

štrukturálnej a regionálnej politiky a v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), 

avšak ani tu sa nedá hovoriť o konkrétnych číslach, pretože neustále dochádza k zmenám 

v týchto politikách a mení sa aj Turecko. Pokiaľ však ide o HDP na hlavu, Turecko 

dosahovalo v roku 2010 len 48% priemeru Únie a aj v prípade jeho rýchleho rastu, bude 

krajina hlboko pod priemerom EÚ v roku 2015 a tak bude jasný kandidát na významnú 

štrukturálnu a regionálnu pomoc. 

Predpokladá sa, že členstvo Turecka v rokoch 2015 až 2050 by stálo EÚ od 0,1 do 

0,17% HDP EÚ. Zároveň sa odhaduje, že Turecko odčerpá zo spoločného rozpočtu ročne 

okolo 25 mld. EUR. Náklady na zaostalé regióny zo štrukturálnych fondov sa predpokladajú 

na úrovni 10 mld. EUR. To je dôvod odmietania vstupu Turecka do EÚ. Ide predovšetkým 

o tie krajiny, ktoré čerpajú štedré dotácie z rozpočtu Únie na spoločnú poľnohospodársku 

politiku, ako je napríklad Francúzsko (Lipková, 2005). 

K určitým zmenám by malo dôjsť v najbližších desiatich rokoch aj v Tureckom 

poľnohospodárstve, ale napriek tomu bude mať Turecko stále veľký poľnohospodársky 

sektor. 

Tab. 3.5. Zamestnanosť v poľnohospodárstve 

Celková 
zamestnanosť 

v 
poľnohospod. 

(tis.)

% z celkovej 
zamestnanosti

Využíva-
nie 

poľnohos-
pod. pôdy 

(%)

Podiel 
na 

HDP 
(%)

Turecko 5197 26,4 50,4 8,7

Francúzsko 805 3,0 43,4 1,2

Poľsko 2263 14,7 49,5 4,0

Rumunsko 2205 28,7 59,8 6,0

Írsko 148 5,6 60,5 2,0
Zdroj: European Commission, 2010; invest.gov.tr, 2010; state.gov, 2009; 

tradingeconomics, 2009; European Commission, 2010.

(1 rok 2006, 2 rok 2007, 3 rok 2008, 4 rok 2009, 5 rok 2010, 6 1Q 2010)



61

Tabuľka 4.5 ukazuje zamestnanosť v poľnohospodárstve v Turecku a v ďalších 

členských štátoch EÚ. Tretina tureckej pracovnej sily je zamestnaná v poľnohospodárstve, čo 

je viac ako za celú bývalú EÚ15. Ak sa Turecko stane členom EÚ, spolu s Rumunskom 

zdvojnásobia množstvo pracovnej sily zamestnanej v poľnohospodárstve v EÚ. Čo sa týka 

využívania poľnohospodárskej pôdy, Turecko má len o niečo väčšiu plochu ako 10 nových 

členských štátov a o jednu tretinu menšiu než bývala EÚ15. Výraznejšie zmeny v tureckom 

poľnohospodárstve je možné očakávať až po pristúpení krajiny do EÚ, pretože v súčasnej 

dobe je to veľmi citlivá téma. Zatiaľ čo v chove dobytka a v pestovaní obilnín môže Turecko 

silne konkurovať európskym farmárom. V pestovaní ovocia a zeleniny by však malo byť viac 

konkurencieschopnejšie. Rovnako ako v Poľsku a Rumunsku, aj v Turecku je 

poľnohospodárstvo hlavným zdrojom príjmu a obživy pre poľnohospodárov a väčšinou sa 

jedná o malé rodinné farmy. Predpokladá sa, poľnohospodárske príjmy budú silne závislé na 

detailnej štruktúre tureckého poľnohospodárstva a na tom, ako bude zapadať do budúcej 

štruktúry SPP. 

Existujú dva spôsoby, ako odhadnúť predpokladaný turecký podiel na rozpočte. Prvý 

spôsob predpokladá, že Turecko získa rovnaké príjmy ako 12 nových členských krajín, 

upravené o relatívnu veľkosť populácie. Čiže sa predpokladá, že Európska rada bude 

používať predchádzajúce rozšírenie ako vodítko pre celkový finančný rámec pre Turecko. 

Tabuľka 4.6. obsahuje výsledky odhadov za prvé tri roky členstva Turecka v EÚ.

Tab. 4.6: Odhad rozpočtu pre Turecko, založený na finančnom 
balíku pre 10 nových členských krajín a Rumunsko a Bulharsko 
(ceny 1999)

(Bil. EUR) 2015 2016 2017 Celkom

A. Celkom, v prípade rovnakého 
rozpočtu na hlavu, ako pre 
Rumunsko a Bulharsko

8,63 12,59 15,50 36,72

B. Celkom, v prípade rovnakého 
rozpočtu na hlavu, ako pre 10 nových 
členských štátov

12,37 15,26 17,50 45,13

C. Priemer odhadov A a B 10,50 13,90 16,50 40,90

Odhad "C" podľa oblastí:

Poľnohospodárstvo 3,72 4,93 5,85 14,50

Štrukturálne príspevky 5,77 7,64 9,07 22,48

Ostatné časti rozpočtu 1,01 1,33 1,58 3,92

Zdroj: Hughes, 2004; vlastná úprava.



62

Druhý spôsob berie do úvahy dve hlavné zložky, ktoré majú najväčší dopad na 

rozpočet: štrukturálne fondy a poľnohospodárstvo. Ak by Turecko rástlo o 5% ročne až do 

roku 2015, potom by jeho HDP v roku 2015 mohol byť 338 biliónov EUR (pri cenách roku 

1999). Pri použití 4% hranice pre štrukturálne fondy, príjem pre takto projektovaný HDP by 

predstavoval 13,5 bilióna EUR, čo by zároveň predstavovalo maximálny príjem zo 

štrukturálnych fondov, aký môže Turecko ročne očakávať. 

Podrobnejší spôsob ako predpokladať poľnohospodársky príspevok Turecka bude 

podobný ako u Bulharska a Rumunska. Rumunsko bolo jedinou krajinou s väčším podielom 

zamestnanosti v poľnohospodárstve než Turecko. Turecké príjmy je možné potom odhadnúť, 

vynásobením plánovaného príjmu pre Bulharsko a Rumunsko pomerom využívanej 

poľnohospodárskej pôdy v Turecku. 

Tabuľka 4.7 uvádza odhad Tureckého rozpočtu, na základe tohto prístupu pre 

poľnohospodárstvo. To prináša väčší rozpočet ako odhady v tabuľke 4.6.  Príjmy narastajú 

z 11,0 miliárd v roku 2015 na 15,4 miliardy v roku 2016 a v roku 2017 až na 19 miliárd EUR. 

Celková suma by tak za prvé 3 roky dosiahla úrovne 45,5 miliárd EUR. To sa veľmi 

približuje sume 40,8 bilióna EUR, ktorú dostalo desať nových členských krajín (Aslan, 2006; 

Hughes, 2004).

Tab. 4.7: Odhad rozpočtu pre Turecko založený na 4% 
limite HDP pre štrukturálne fondy a na finančnom balíku 
pre Bulharsko a Rumunsko (ceny 1999)

(Bil. EUR) 2015 2016 2017 Celkom

Poľnohospodárstvo 1,93 3,55 3,95 9,43

Štrukturálne príspevky 8,1 10,8 13,5 32,4

Ďalšie časti rozpočtu 1,01 1,33 1,58 3,92

Celkom 11,04 15,48 19,03 45,55
Zdroj: Hughes, 2004; vlastná úprava.

Rozpočtové odhady sú iba orientačné, ale naznačujú, že pristúpenie Turecka je 

zvládnuteľné, a môže mať približne rovnaké finančné dôsledky ako pristúpenie desiatich 

členských štátov EÚ. Avšak v tejto fáze je veľmi ťažké povedať, ako bude debata o rozpočte 

EÚ prebiehať, pretože jedna krajina – Turecko, by mala dostať podobné finančné prostriedky, 

ako dostalo v roku 2004 desať nových členských krajín. V prípade oboch rozšírení (o desať 

nových štátov a prípadné rozšírenie o Turecko), bude ich plná integrácia do SPP vyžadovať 

reformu SPP, ak sa výdaje na poľnohospodárstvo zásadným spôsobom nezvýšia. Vzhľadom 
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na dlhodobejšie štrukturálne zmeny očakávané v Turecku a na modernizáciu, je nevyhnutný 

v nasledujúcich desaťročiach, presun pracovných miest z poľnohospodárstva do sektoru 

služieb. Záujem Turecka by mal spočívať skôr vo vyjednaní dobrých rozpočtových 

podmienok zo štrukturálnych fondov a na rozvoj vidieka, než na zaistenie vysokých priamych 

platieb do poľnohospodárstva (Aslan, 2006; Hughes, 2004).

4.2 Bezpečnostno-politické aspekty integrácie Turecka

Po rozšírení EÚ v roku 2004 o desať nových členských krajín strednej, východnej 

a južnej Európy došlo k výraznej zmene podoby ES, okrem iného aj z geopolitického 

a bezpečnostného hľadiska. Následné pristúpenie Rumunska a Bulharska v roku 2007, 

posunulo jej hranice ďalej na východ k Čiernemu moru, Únia sa tak dostala až 

k najjuhovýchodnejšiemu cípu Európy – východnej Thrákii a priľahlým úžinám Bospor 

a Dardanely. Turecko, ktoré sa snaží o vstup do zjednocujúcej sa Európy už od roku 1963, tak 

bude mať na západe spoločnú hranicu s dvoma členskými štátmi EÚ. 

Bezpečnosť nie je vnímaná len ako vojensko-politická záležitosť, ale je chápaná 

v širších súvislostiach a zahŕňa v sebe aj ekonomické, sociálne, kultúrne a environmentálne 

otázky. Členstvo Turecka v EÚ podporuje predovšetkým USA a Veľká Británia, pretože je 

pilierom NATO v Malej Ázii a v regióne zohráva dôležitú strategickú úlohu. Prípadné 

členstvo Turecka v EÚ by znamenalo, že sa Únia dostane do priameho kontaktu s priestorom, 

ktorý je zdrojom nepokojov a konfliktov. Najväčšiu hrozbu predstavuje prienik týchto 

nepokojov do Únie. Susednými štátmi EÚ by sa pristúpením Turecka do EÚ stali krajiny ako 

Irán, Irak a Sýria a EÚ by sa zároveň stala súčasťou širšieho Stredného východu. Súčasne by 

EÚ získala možnosť ovplyvňovať stabilizáciu regiónu (Lipková, 2005).

Ako už bolo uvedené, Turecko je významná politicko-vojenská mocnosť s priamym 

vplyvom na Blízky Východ a Kaukaz. Je teda prirodzené, že sa EÚ po prípadnom pristúpení 

krajiny do EÚ bude snažiť využiť tento vplyv vo svoj prospech. Otázkou však zostáva, či 

bude Turecko ochotné sa prispôsobiť bruselským záujmom. Z prieskumov totiž vyplýva, že 

podpora spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky je tu najnižšia z bývalej kandidátskej 

trinástky. 

Nemenej dôležitá je aj stabilizácia samotnej krajiny a jej pevné ukotvenie do 

západného sveta. Proti tomu nie sú rozhodne žiadne námietky. Lenže nie je fér tvrdiť, že 

vstup do Únie predstavuje jediný spôsob, ako posilniť úlohu EÚ v medzinárodnej politike 
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a ako stabilizovať potenciálne nebezpečných susedov. Aj po prípadnom rozšírení o Turecko, 

bude mať Únia ďalších susedov, ktorý by boli vhodný na „stabilizáciu integráciou“. Môžeme 

teda v budúcnosti očakávať vstup Iraku prípadne Sýrie do EÚ (Zahraničná politika č. 1/2005).

Ďalšou problematickou oblasťou naďalej zostáva už spomínaný cyperský problém. 

Avšak pri množstve „problémov“, ktoré môže turecký vstup priniesť, sa zdá byť tento 

problém zanedbateľný, resp. ide len o jeden z ďalších prejavov tureckej „vzdorovitosti“ 

a neústupčivosti. Pri hlbšom skúmaní tohto problému, zistíme, že ide skutočne len o zdanie. 

Dôležité je si uvedomiť, že prístup EÚ k riešeniu tohto konfliktu by mal byť varovným 

ukazovateľom chýbajúcej stratégie Únie (čo sa týka tureckého členstva ako takého) a ďalej je 

treba mať na pamäti, že ako každý iný spor, tak aj tento cyperský má viac účastníkov, tým 

pádom viac strán musí urobiť ústupky, prevziať zodpovednosť a pokúsiť sa napraviť chyby. 

Nepochybne absurdne pôsobilo turecké odmietnutie uznať grécku Cyperskú republiku, 

jedného z členských štátov spoločenstva, do ktorého chce Turecko patriť, tak rovnako 

absurdne z dnešného pohľadu pôsobí aj skutočnosť, že Únia prijala za svojho člena jednu zo 

strán tohto konfliktu. Čím v podstate zmenšila svoj vyjednávací potenciál, keďže konflikt sa 

mohol vyriešiť rýchlejšie, kým si grécka Cyperská republika nebola istá vstupom do Únie 

a teda bola náchylnejšia ku konštruktívnemu riešeniu. Dôležité je pripomenúť, že turecká 

strana Cypru v referende, ktoré sa konalo v roku 2004, hlasovala za zjednotenie ostrova a 

prijatie Annanovho plánu32. Zatiaľ čo grécki Cyperčania porušili dohody s EÚ a otvorene 

viedli kampaň proti zjednoteniu, a to všetko bez následkov od EÚ. Vývoj tohto problému sa 

zdal byť v posledných rokoch optimistický aj vďaka výraznej aktivite administratívy 

vtedajšieho amerického prezidenta Georga Busha a bývalej ministerky zahraničných vecí 

Condoleezzy Rice, ktorá sa stretla s prezidentom Tureckej republiky Severného Cypru. Zo 

stretnutia vyplynulo, že americká strana má silný záujem o vyriešenie konfliktu a zdieľa 

predstavy tureckých Cyperčanov o budúcnosti ostrova. 

Z toho môžeme usudzovať, že USA má podstatne väčší záujem na tureckom členstve 

v Únii ako samotná Únia. Dôvody sú jednoznačné a to ochrana amerických investícií 

v krajine. Na to je však dôležitá stabilita v krajine, ktorú by členstvo v EÚ malo zaručiť. 

Ďalším dôvodom, prečo sa USA usilujú o to, aby sa Turecko stalo členom EÚ je jeho 

                                                
32 Organizácia Spojených národov pod vedením Kofiho Annana navrhla voľnú konfederáciu dvoch štátov, 
Gréckeho cyperského štátu a Tureckého cyperského štátu pod názvom Spojená cyperská republika. Spájala by 
ich minimálna federálna vláda podľa modelu švajčiarskej konfederácie. V apríli 2004 sa konalo referendum, kde 
ho 65 % tureckých Cyperčanov prekvapivo prijalo, zatiaľ čo 75 % obyvateľov gréckej časti odmietlo. Bol to 
koniec ambiciózneho projektu zjednotenia ostrova po 30 rokoch nejednoty. Ak by ho obe strany prijali, 1. mája 
2004 by do EÚ vstúpil zjednotený ostrov namiesto iba jednej jej časti.
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strategická poloha, Turecko je totiž dôležitým spojencom NATO, bolo významným 

podporovateľom americkej politiky voči Izraelu, ktorý bol najvýznamnejším strategickým 

partnerom USA v oblasti širšieho Stredného východu. Pre tureckú zahraničnú politiku nebolo 

typické protirečiť tej americkej. Posledné udalosti však naznačujú opak, ak Turecku vydrží 

snaha byť členom EÚ, čiže patriť do Európy aj de iure, napriek prieskumom verejnej mienky,

ktoré hovoria o sklamaní, rozčarovaní z Únie a pocite, že Európa Turecko nechce, bude sa 

turecká zahraničná politika od americkej čoraz viac líšiť a podobať sa európskej. 

Tým sa nám ponúka niekoľko ďalších otázok, na ktoré musíme hľadať odpovede. Je 

americká snaha včleniť Turecko do Únie snahou o vsadenie „trójskeho koňa“, resp. 

o efektívnejšie ovplyvňovanie vonkajších krokov členských štátov EÚ? Bude mať turecké 

členstvo naozaj takýto efekt, alebo sa stane skutočne „európskym“? Dá sa predpokladať, že 

USA stratia podporu Turecka v niektorých otázkach zahraničnej politiky, napriek tomu, bude 

pre nich turecké členstvo v EÚ prínosné. USA tak získa garanciu, že ich spojenec bezpečne 

kotví v stabilnom a predovšetkým demokratickom prístave. 

Doterajšie správanie sa EÚ k otázke pristúpenia Turecka by sa dalo považovať za 

roztopašné, čo svedčí o tom, že Únie v týchto súvislostiach príliš strategicky neuvažuje. 

Dôsledkom toho môže byť, že to bude práve Turecko, kto jedného dňa povie dosť, a viac 

o členstve nebude uvažovať. A bude to práve Únia, ktorá príde o cenného partnera a spojenca 

pri „mierovejšej“ demokratizácii Blízkeho východu. 

Otázkou teda je: zaobíde sa EÚ bez Turecka? Bez dôležitého partnera pri vyjednávaní 

vzťahov s krajinami Blízkeho východu? Je schopná čeliť najpálčivejším bezpečnostným 

hrozbám súčasnosti, ako je terorizmus, zbrane hromadného ničenia, zlyhávajúcim štátom 

a pod.? Nepotrebuje nový 80 miliónový trh ako odbytište pre svoje služby a výrobky?

Zahraničná a bezpečnostná politika sa ale začínajú doma. Je to predovšetkým úloha  

EÚ, jej inštitúcii a členských štátov, aby debatu o tureckom členstve preniesli na úroveň, 

s ktorou sa „euroobčania“ identifikujú, a to je úlohou národných štátov. Debaty na summitoch 

či v Európskom parlamente nikoho nepresvedčia. Pretože výsledok rokovaní závisí 

predovšetkým od presvedčenia domácich politikov a voličov. Zdá sa, že doteraz nezabrali 

„pôvodné“ európske hodnoty, ako mierová spolupráca, multikulturalizmus, tak potrebné 

začať hovoriť o bezpečnosti a ekonomike. A vysvetliť, že nejde o abstraktné pojmy, ktoré sa 

týkajú len diplomatov a intelektuálov (Zahraničná politika, č.  1/2005). 
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4.2.1 Aktuálna situácia

S vyriešením odvekých vnútroeurópskych sporov a v náväznosti na pokračujúce 

globalizačné procesy, sa zmenila aj povaha bezpečnostných hrozieb. Medzištátne konflikty 

a občianske vojny, ktoré tradične ohrozovali stabilitu kontinentu, nahradila hrozba etno -

náboženského terorizmu a medzinárodný organizovaný zločin (nelegálna migrácia, obchod 

s narkotikami, pašovanie ľudí a zbraní), čiže došlo k výraznej kriminalizácii bezpečnostnej 

problematiky. Pôvod väčšiny tzv. nových bezpečnostných hrozieb je síce za hranicami 

Európy, avšak členské krajiny, ktoré predstavujú prosperujúci priestor, sú ich vyhľadávaným 

terčom. Rozširujúca sa EÚ susedí s oblasťami a krajinami ako napr. Severná Afrika, Stredný 

východ, Kaukaz, Turecko, Rusko, Ukrajina a Bielorusko a práve z týchto oblastí 

bezpečnostné hrozby, či už bezprostredne alebo v podobe tranzitných bodov, veľmi často 

pochádzajú. Dôležitý význam pre EÚ27 predstavuje politická orientácia štátov, ktoré susedia 

s Európou, rovnako ako ich spolupráca vo veci potierania súčasných a perspektívnych 

bezpečnostných hrozieb. 

Vzhľadom k týmto okolnostiam má Európa dve možnosti – môže sa aktívnym 

spôsobom pokúsiť dané susedské problémy riešiť alebo sa môže od nich dištancovať. 

Dôležitou otázkou ale zostáva, či bude EÚ aktuálne bezpečnostné problémy riešiť ako 

samostatný aktér zahraničnej politiky, v rámci jednotnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky, 

alebo či bude táto problematika prenechaná aj naďalej v kompetenciách národných štátov 

začlenených do Únie. Z dôvodu úzkeho prepojenia zahraničnej  a vnútropolitickej 

bezpečnostnej situácie a z dôvodu asymetrickej povahy súčasných bezpečnostných hrozieb je 

nevyhnutné, aby ich v záujme väčšej efektivity riešili nie samostatné členské štáty, ale cielená 

politika jednotnej inštitúcie, ktorá by bola vybavená potrebnými právomocami 

a prostriedkami. Skutočnosť, ako vnímajú bezpečnostné aspekty prípadného členstva Turecka 

v EÚ, nepochybne súvisí a do určitej miery aj vyplýva z toho, ako resp. či sa vôbec členské 

štáty rozhodnú čeliť bezpečnostným hrozbám (Souleimanov, 2005).

4.2.2 Geopolitická dimenzia prípadného vstupu Turecka do EÚ: Základné 

argumenty

Turecko je krajina s výnimočnou zemepisnou polohou, nachádza sa na pomedzí 

Európy a Ázie, Stredomoria a Čiernomoria, čím ju činí štátom nie len 

balkánskym/východoeurópskym, ale súčasne aj stredovýchodným a kaukazským, zástancovia 

vstupu Turecka do EÚ túto skutočnosť uvádzajú ako jednu z predností krajiny. Sekulárny 
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charakter tureckej štátnosti, prítomnosť početnej a mocnej tureckej armády33 a dlhoročné 

členstvo krajiny v NATO, sa uvádzajú ako hlavné dôvody, ktoré podporujú tézu o Turecku 

ako o „stabilizátorovi“ Stredného východu. 

Odporcovia krajiny v EÚ zase poukazujú na výbušnosť stredovýchodného, ale aj 

(kaukazského) regiónu, ktorý dodnes funguje ako generátor etnického, náboženského, 

sociálne - ekonomického a geopolitického napätia. Pýtajú sa, či je v záujme Európy mať dlhú 

a slabo chránenú spoločnú hranicu34 so Sýriou, Irakom a Iránom. V zaostalých 

juhovýchodných provinciách Turecka, ktoré sú osídlené početnou kurdskou menšinou, kvôli 

nedoriešeným vzťahom Turecka s Cyprom, Sýriou a Arménskom aj v súčasnosti pretrvávajú 

separatistické nepokoje, ale taktiež z dôvodu že cez turecké územie (smerom z východu ale aj 

zo severnej Afriky) prúdia do Európy drogy, nelegálne obchodované zbrane, nelegálni 

migranti a pod. Tým pádom sa vstup Turecka do EÚ, so všetkými problémami so susednými 

štátmi, nejaví ako prínos pre členské štáty, ale predstavuje prenesenie problémov Ankary na 

„európske“ bedrá, čo by znamenalo, že už beztak komplikovaná európska zahraničnopolitická 

agenda by bola zaťažená ešte viac. 

Regionálny rozmer zahraničnej politiky Turecka

Často medzi prívržencami oboch táborov dochádza len na prosté vymenovanie 

prípadných pre a proti. Dôležitý je však hlbší pohľad, ktorý pomôže odhaliť zaujímavé 

súvislosti. Predovšetkým je potrebné preskúmať skutočné záujmy Turecka a jeho vzťahy so 

susednými štátmi, a až potom je možné hovoriť o súlade jeho záujmov s EÚ v geopolitickej 

a bezpečnostnej oblasti (Souleimanov, 2005). 

4.2.3 Turecko ako strategický spojenec NATO na Strednom východe

Od doby založenia Tureckej republiky v roku 1923, sa v zahraničnej politike kládol 

dôraz na izolacionizmu, čo sa prejavovalo okrem iného aj zrieknutím  sa revanšizmu35 vo 

vzťahoch ku krajinám a oblastiam, ktoré v minulosti tvorili súčasť Osmanskej ríše. K zmene 

stavu začalo dochádzať až po druhej svetovej vojne. Stalin sa vtedy snažil vyvíjať na vládu 

v Ankare enormný tlak (avšak neúspešne) v snahe dosiahnuť toho, aby sa zriekla územia 

historického západného Arménska a západného Gruzínska v prospech Sovietskeho zväzu 

a súčasne, aby súhlasila de facto s umiestnením sovietskych vojenských základní v oblasti 

                                                
33 Turecká armáda je po armáde USA druhou najväčšou v NATO. 
34 Spoločná hranica Turecka s Iránom je dlhá 499km, s Irakom 352km a so Sýriou 822km.
35 Revanšizmus - hnutie usilujúce o odvetu za prehranú vojnu; tendencia odplácať, hlásanie a presadzovanie 
odplaty, pomstychtivosť.
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tureckých úžin. Moskva rovnako podporovala tureckých komunistov, z čoho plynuli obavy, 

aby nedošlo k rovnakým udalostiam, ako v Grécku. 36 V čase rastúceho americko-sovietskeho 

antagonizmu, ktorý vyústil do studenej vojny, získalo Turecko od USA značnú finančnú 

pomoc v rámci Marshallovho plánu. A vo februári  roku 1952 sa táto moslimská 

a východoeurópska/stredovýchodná krajina stala členom NATO. 

Počas studenej vojny Turecko plnilo úlohu dôležitej predsunutej základne NATO 

pozdĺžne juhozápadných hraníc ZSSR. V roku 1955 došlo k uzatvoreniu Bagdadského paktu, 

ktorý vyniesol Turecko, Irak, Irán, Pakistan a Veľkú Britániu do čela protisoviestkeho 

obranného pásma, ktorého zmyslom bolo okrem iného oddeliť prosovietský Egypt od 

sovietského impéria. Vzhľadom na množstvo faktorov, Bagdadský pakt zanikol a Turecko sa 

stalo kľúčovým spojencom Washingtonu a jeho snáh o udržanie statusu quo na Strednom 

východe. Medzi jeho úlohy patrilo zadržiavanie sovietskej expanzie do strategicky dôležitej 

oblasti Perzského zálivu a zároveň pôsobiť ako „svetská“ protiváha radikálneho islamizmu 

a panarabského nacionalizmu. (Souleimanov, 2005).

4.2.4 Vzťahy so susednými krajinami

Vzťahy s Iránom

Z historického hľadiska bola hlavným problémom v turecko-iránskych vzťahoch 

rovnováha moci. Preto akýkoľvek pokus jednej z krajín o zmenu tejto rovnováhy vo svoj 

prospech spôsobil znepokojenie tej druhej. Vzťahy medzi Iránom a Tureckom sa ešte viac 

skomplikoval po skončení Iránskej revolúcie, keďže bývalý rival sa teraz stal dôležitým 

partnerom bilaterálneho vzťahu. Režimy v Iráne a Turecku sa vzájomne vnímali ako 

alternatívne modely. Turecko bolo iránskymi konzervatívcami vnímané ako predstaviteľ toho, 

čo je negatívne na sekularizácii a západnom spôsobe života a zároveň pre tureckých 

sekularistov bol Irán príkladom negatív, ktoré prináša náboženstva a politiky. Vzhľadom na 

vojnu medzi Iránom a Irakom, ktorá trvala do konca 80. rokov, nedošlo k prejavom 

ideologických aspektov okamžite. Avšak v 90. rokoch ideologický konflikt medzi krajinami 

podstatne zosilnel. Turecko bolo znepokojené rastúcou silou politického islamu a obvinilo 

Irán zo zasahovania do jeho vnútorných záležitosti, predovšetkým z výcviku radikálnych 

islamských militantov, ktorí sa mali údajne podieľať na atentátoch na sekulárnych 

intelektuálov. Tieto rozpory boli príčinou diplomatických kríz, ktoré sa udiali v nasledujúcej 

dekáde. 

                                                
36 V Grécku prebiehala krvavá občianska vojna (1944 – 1949) medzi probritskými prívržencami monarchie 
a komunistami – republikánmi. 
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Po rozpade Sovietskeho zväzu v vzniku nových nezávislých štátov v strednej Ázii a na 

Kaukaze, začalo sa súperenie o toto územie. Obe krajiny sa snažili opäť nadviazať vzťahy 

s regiónom, od ktorého boli neprirodzene odtrhnuté počas éry Sovietskeho zväzu.

Súperenie bolo hlavne pri otázke kaspickej ropy, vzhľadom k tomu, že sa tu zlučovali 

politické, ekonomické a strategické záujmy. Turecko vďaka tomu, že bolo spojencom USA 

nadobudlo novú úlohu v tomto regióne, pričom Irán politika Washingtonu izolovala. Problém 

pre Irán predstavovali aj silnejúce vojenské vzťahy Turecka s Izraelom. 

Irán sa občas nezdržal a použil Stranu kurdských pracujúcich (PKK), aby 

prostredníctvom nej udrel na „citlivé miesta“ v Turecku. Ankara tvrdila, že v 90. rokoch 

poskytoval Irán PKK nie len logistickú ale aj finančnú podporu a výcvik. Po vojne 

v Perzskom zálive v roku 1991 Irán aj Turecko sledovali situáciu v Iraku so znepokojením, 

vzhľadom k tomu, že obe krajiny s Irakom spolupracovali. Irán spolu s Tureckom a Sýriou 

spolupracovali na rozvoji spoločnej politiky voči tomu, čo v Iraku  vnímali ako hrozby. 

Tieto trilaterálne stretnutia pokračovali do roku 1995, kedy sa politika Iránu a Turecka 

voči Iraku začala rozchádzať. Teherán aj Ankara sa nezávisle na sebe usilovali zvýšiť svoj 

vplyv v severnom Iraku a intervencie druhého štátu boli považované za neželané. 

V roku 2003, po invázii USA do Iraku sa zmenil politický aj strategický kontext 

turecko-iránskych vzťahov. 

Keď v roku 2004 vznikla iránska vetva PKK pod názvom Strana za slobodný život 

v Kurdistane (PJAK), kurdské obyvateľstvo severozápadného Iránu začalo byť netrpezlivé. 

Odpoveď na seba nenechala dlho čakať a došlo k posilneniu vzájomnej spolupráce proti PKK 

a PJAK zo strany Iránu aj Turecka. Už v júli 2004, počas návštevy tureckého premiéra 

Erdoğana v Teheráne, bolo možné vidieť známky zmeny postoja zo strany Iránu. Výsledkom 

tejto návštevy bolo Memorandum o porozumení pre spoluprácu v oblasti bezpečnosti, ktoré 

podpísali obe krajiny. Vzhľadom na novú úroveň spolupráce bola obnovená činnosť Výboru 

pre bezpečnosť, ktorý vznikol už v roku 1998, ale doposiaľ bol prevažne pasívny. Medzitým 

obe krajiny zahájili prehlbovanie spolupráce v oblasti energetiky. V roku 2001 uviedli do 

činnosti plynovod z Tabrizu do Ankary, čím sa stal Irán po Rusku najväčším dodávateľom 

zemného plynu do Turecka a pokrýva vyše 20% tureckého dovozu (Zahraničná politika č. 

3/2011). 

Vzťahy s Irakom

Zvláštnu pozornosť si zaslúžia turecko-iracke vzťahy. V pomerne krátkom období 

samostatnej existencie Iraku existovalo medzi oboma štátmi niečo ako prirodzený súlad 



70

záujmov. Podmienené to bolo z veľkej časti tým, že Irak mal – podobne ako Turecko –

problematické vzťahy so svojimi vlastnými susedmi – Sýriou a Iránom. Ankara potrebovala 

južne od svojich hraníc mocný Irak, s ktorým nemá vyhranené teritoriálne spory, ako 

protiváhu proti Iránu a Sýrii. Potreba nekonfliktných vzťahov s týmto južným susedom bola 

a je pociťovaná zvlášť  akútne aj vzhľadom k tomu, že po Turecku druhá najpočetnejšia 

menšina Kurdov obýva práve severnú oblasť Iraku – tzv. Iracky alebo južný Kurdistan, 

pričom kurdské kmene v priebehu posledných desaťročí vykazovali značnú separatistickú 

aktivitu. Preto v 90. rokoch nebudili znepokojenie režimu Saddáma Husajna ani občasné 

zásahy tureckej armády na severe Iraku, zamerané na likvidáciu malých kurdských skupín 

bojovníkov PKK a ich sympatizantov. 

Viditeľné zhoršenie turecko-irackych vzťahov však nastalo po rozhodnutí vtedajšieho 

tureckého prezidenta Turguta Özala poskytnúť v priebehu vojny v Zálive (1990-1991) 

významnú vojenskú a technickú pomoc spojeneckým armádam: Turecko vzhľadom 

k ekonomického embargu na Irak a zákazu exportovať irackú ropu cez svoj stredomorský 

ropný terminál Ceyhan prišlo ročne o miliardy dolárov. V posledných rokoch pretrváva 

napätie okolo statusu severoirackých oblastí bohatých na ropu obývaných prevažne Kurdmi, 

ktorí sa od počiatku 90. rokov 20. storočia tešia faktickej nezávislosti na Bagdade. Ankara 

usilovne presadzuje myšlienku jediného nedeliteľného Iraku, pretože by len nerada videla 

v bezprostrednom južnom susedstve vlastných kurdských provincií akúkoľvek kurdskú 

politickú entitu – či už autonómiu alebo nezávislý štát. Preto Turecko nehľadiac na dôrazné 

výzvy Washingtonu nesúhlasilo s tým, aby bolo jeho územie využité spojeneckými vojskami 

pri irackej invázií v marci 2003 a nepodporilo ju ani vojenskými jednotkami. V súčasnej dobe 

sú v severnom Iraku umiestnené na sever od významných stredísk Mosul a Kirkuk turecké 

posádky s počtom až 10 tisíc vojakov, ktorých formálnym cieľom je zaisťovať bezpečnosť 

južných hraníc Turecka, ich vzťahy s kurdskými skupinami sú síce komplikované, avšak 

k žiadnym významnejším stretnutiam medzi nimi zatiaľ nedošlo. 

V máji roku 2007 sa Turecko a Irán dohodli na výstavbe priehrady a elektrárne a na 

spoločnom obchode s elektrinou. V júli 2007 bola podpísaná dohoda o využití Iránu ako 

tranzitnej krajiny pre turecký zemný plyn. Súčasťou dohody bol aj rozvoj iránskeho ložiska 

zemného plynu Južný Pars, ktorý mal zjednodušiť presun plynu cez Turecko do Európy, ako 

súčasť projektu Nabucco. 

Môžeme tu teda pozorovať prehlbujúcu sa spoluprácu v oblasti energetiky, čo však ale 

odzrkadľuje nejednoznačnosť turecko-iránskych vzťahov. Nepochybne spolupráca pomôže 

Turecku uspokojiť jeho potreby v oblasti energetiky, prispeje k diverzifikácii importu 



71

zemného plynu, čím sa pozdvihne jeho úloha tranzitnej krajiny do EÚ. Avšak súčasne dôjde 

aj k čoraz väčšej závislosti Turecka od iránskeho plynu, v dôsledku čoho sa zvýši vplyv Iránu 

nad Tureckom. Pozorovať sme to mohli v roku 2008, keď Irán dva krát prerušil dodávky 

zemného plynu. Turecko sa síce snaží vyvážiť tento vzťah tým, že zvyšuje turecké investície 

v Iráne, avšak tie sa zatiaľ nezrealizovali. Spolupráca v energetickej oblasti medzi Tureckom 

a Iránom sa nepozdáva ani USA a preto sa snaží tejto spolupráci brániť, čím Turecku sťažuje 

udržanie rovnováhy medzi regionálnou a globálnou politikou (Zahraničná politika, č. 3/2011). 

Vzťahy so Sýriou

Sýria je nedemokratický arabský štát, so šítmi pri moci. Tieto tri skutočnosti môžeme 

považovať za dôvody, prečo sa Turecko a Sýria „nemajú radi“. (Turci nie sú Arabi, majú 

demokraciu a sú vo väčšine suniti). Vzťahy medzi nimi sú síce pokojné, ale existuje tu štvrtý 

dôvod, ktorý tieto pokojné vzťahy môže kedykoľvek narušiť, a to je skutočnosť, že Sýria je 

zásadný spojenec Iránu, čiže nepriateľ USA, zatiaľ čo Turecko je spojenec USA. 

Zaujímavosťou je, že Turecko má so Sýriou bezvízový styk a na hraniciach sa dennodenne 

čulo obchoduje a samozrejme bezcolne pašuje (Turecká politika, 2011). 

Dôležité je taktiež spomenúť existenciu latentného sporu medzi Tureckom a Sýriou –

Turecko jeho existenciu odmieta uznať – jedná sa o územie Hatay, ktoré sa nachádza na 

južnom okraji Turecka, pozdĺž hraníc so Sýriou pri pobreží Stredozemného mora. Sýria bola 

v roku 1938 mandátnym územím Francúzka a Paríž udelil tejto oblasti nezávislosť, vďaka 

čomu vznikla tzv. Republika Hatay. Na základe referenda, v ktorom sa jej obyvatelia údajne 

vyslovili pre pričlenenie k Turecku, bola v nasledujúcom roku obsadená a anektovaná37

Tureckými vojskami. 

Od nástupu nového sýrskeho prezidenta Bašára Asada, v roku 2000, sa vzťahy medzi 

Tureckom a Sýriou vyznačujú mimoriadnou korektnosťou. 

Protesty proti vládnemu režimu v Sýrii, ktoré vypukli v marci 2011 si vyžiadali životy 

už viac ako 1 200 demonštrantov. Z toho dôvodu už viac ako desať tisíc Sýrčanov ušlo pred 

nepokojmi vo svojej krajine do Turecka. Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že 

pred Sýrčanmi, hľadajúcimi v Turecku útočisko, krajina „nezatvorí dvere“ a utečencom je 

ochotné poskytnúť humanitárnu pomoc (Webnoviny.sk, 2011).

                                                
37 Anektovať - násilím obsadiť a pripojiť územie cudzieho štátu alebo jeho časti.
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4.2.5 Vzťahy s krajinami Kaukazu a Strednej Ázie

Tureckej zahraničnej politika pridali na ambicióznosti geopolitické dôsledky rozpadu 

Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR). Ankara sa totiž v 90. rokoch minulého 

storočia snažila sústrediť svoj zahraničnopolitický záujem nie na Stredný východ, ale 

predovšetkým na Kaukaz a Strednú Áziu, čiže na novo nezávislé republiky, ktoré boli 

obývané hlavne turkickými národmi.  Niektorých tureckí politici mali veľmi ambiciózne 

plány, snažili sa vytvoriť akúsi panturkickú úniu, kde by Ankara mala vodcovskú úlohu, 

Avšak veľmi rýchlo sa ukázalo, že tieto plány sú nerealizovateľné, vzhľadom na obmedzené 

ekonomické a politické možnosti Turecka a vzhľadom na neustálu dominanciu Ruska 

(Souleimanov, 2005).

Medzi Gruzínskom, Ukrajinou, Azerbajdžanom a Moldavskom existuje aktívna 

spolupráca v rámci Organizácie pre demokraciu a hospodársky rozvoj (GUAM). Spolupráca 

Gruzínska a Arménska je na nadštandardnej úrovni. Obe krajiny sú dedičmi starých 

kresťanských civilizácii a zdieľajú spoločné dejiny. V Gruzínsku žije početná arménska 

menšina, jej počet sa odhaduje na 250 tisíc ľudí. Pre Arménsko sú vzťahy s Gruzínskom 

obzvlášť dôležité a to z dôvodu hospodárskeho embarga zo strany Turecka a Azerbajdžanu. 

Gruzínsko tak predstavuje pre Arménsko jediné pozemné spojenie s Európou a prístup 

k prístavom Čierneho mora. Okrem toho v Gruzínsku svoje odbytisko nachádza približne 

7,7% arménskych výrobkov. 

Okrem CSTO38 a GUAM chcú predstavitelia Gruzínska a Azerbajdžanu vytvoriť 

v regióne vojenskú úniu s Tureckom, aby mohli spoločne podnikať kroky v boji proti 

medzinárodnému terorizmu. Vzhľadom na členstvo Turecka v NATO sa predpokladá, že 

vojenská spolupráca medzi týmito krajinami, koordinovaná Tureckom prinesie väčšiu 

stabilitu do regiónu a ich prípadne začlenenie do transatlantickej vojenskej aliancie zvýši 

šance na ich potenciálny vstup do EÚ, predovšetkým zo stabilizačných dôvodov 

(DespiteBorders, 2009). 

4.2.6 Zhrnutie zahraničných vzťahov Turecka

Vzťahy medzi Tureckom a jeho susedmi neboli vždy bezproblémové, ale v poslednom 

období je pre nich typická vyváženosť a určitá miera stability. Dôležitým stimulom 

                                                
38 Organizácia Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti – je medzinárodná organizácia pre oblasť obrany 
a bezpečnosti, ktorá zahŕňa 7 štátov bývalého ZSSR – Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kyrgyzstan, Rusko, 
Tadžikistan a Uzbekistan. 
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k prevažne minimalistickému chápaniu zahraničnej politiky je skutočnosť, že Ankara sa od 

doby založenia republiky vzdala akýchkoľvek revanšistických zámerov voči susedným 

národom a krajinám, ktoré v minulosti tvorili súčasť osmanského impéria: hranice Turecka sú 

pevne stanovené a neobjavuje sa tu ani snaha expandovať. Táto skutočnosť je dôležitá 

predovšetkým vo vzťahu k Strednému východu, ktorý Ankara považuje za oblasť skôr 

možných strát než ziskov, a snaží sa od neho dištancovať. V posledných rokoch sme mali 

možnosť zaznamenať, že vidina vstupu do EÚ je veľkou motiváciou pre tureckú politickú 

elitu, ale aj pre tureckú verejnosť a sú tak ochotnejší ustúpiť v otázkach, ktoré sú pre krajinu 

veľmi citlivé, ide predovšetkým o otázku Cypru, postavenie kurdskej menšiny a pod. Vďaka 

tejto motivácii môže EÚ vyvíjať na Ankaru silnejší diplomatický nátlak, ktorý smeruje 

k vyriešeniu pretrvávajúcich zahraničných a vnútropolitických problémov krajiny, čo by 

znamenalo veľký prínos pre stabilitu oblasti. Európa sa snaží predovšetkým o to, aby po 

prípadnom vstupe Turecka do EÚ, nemusela riešiť jeho vlastné problémy, ktoré súvisia so 

spoločnou bezpečnostnou agendou členských krajín EÚ. 

Turecko by sa rado svojím prípadným vstupom do EÚ etablovalo ako mocný juho -

európsky  štát okrem iného aj v bezpečnostnej oblasti. Vzhľadom na aktuálne bezpečnostné 

hrozby a iné faktory je zrejmé, že táto vidina vyhovuje nie len členským krajinám Únie, ale aj 

samotnému Turecku. Záujmom Turecka je teda mať stabilné vzťahy so svojimi susedmi 

a v neposlednom rado so Sýriou, Irakom a aj Iránom. Keďže sa aj oficiálny postoj Ankary 

v tejto záležitosti jasne prikláňa k tomu „európskemu“, ktorý oproti americkému prístupu 

dáva prednosť perspektíve jednotného centralizovaného Iraku pred Irakom federalizovaným, 

je možné konštatovať, že aj v tejto pomerne citlivej oblasti existuje medzi Tureckom a EÚ 

záujmová zhoda. Navyše aj prieskumy uvádzajú, že turecké ministerstvo zahraničia podporilo 

87% zahranično-politických deklarácií, rozhodnutí a stanovísk EÚ. 

Ďalší z bezpečnostného hľadiska dôležitý problém, ktorý sa týka bezpečnosti 

tureckého štátu je iránsky nukleárny program. Turecko môže počítať s podporou 

a pochopením zo strany Washingtonu a aj „európskej trojky“ (Veľkej Británie, Francúzska 

a Nemecka), a to aj vrátane uvalenia medzinárodných sankcií, v prípade, že sa rozhodne 

stupňovať diplomatický tlak na Teherán. Avšak v prípade vidiny leteckého bombardovania 

jeho nukleárnych objektov, by sa Ankare letecké bombardovanie Iránu veľmi nepozdávalo 

a určite by to vyvolalo znepokojenie, ktorého výsledkom by bola neochota poskytnúť svoje 

územie pre vojenské operácie proti islamskej republike, a to aj v prípade, keby sa to javilo pre 

Turecko ako strategicky najvýhodnejšie. Môžeme znova konštatovať, že stanoviska Ankary 

sa budú pohybovať medzi „tvrdším“ americkým a „mäkším“ európskym prístupom k Iránu, 
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vzhľadom na ďalšie potenciálne ohniská konfliktov v regióne, vďaka čomu môžeme Turecko 

považovať za akýsi stabilizátor oboch postojov. Kľúčové pre zaistenie tureckej bezpečnosti 

v regióne bude aj naďalej snaha o prehlbovanie vojensko-technického a politického 

spojenectva s NATO a v rámci neho predovšetkým s USA, čiže nie s doteraz nevyhranenými 

bezpečnostnými inštitúciami EÚ, ktorým chýba reálna spoločná zahraničná a bezpečnostná 

politika (SZBP). 

Javí sa tak veľmi prínosné, aby Turecko bolo zapojené do SZBP, vzhľadom k tomu, že 

táto krajina disponuje mocnou, technicky vyspelou armádou, ktorá má bohaté skúsenosti 

s guerillovým bojom39 , veľmi dobré pozná terén a navyše v danej oblasti má k dispozícii 

rozvinutú sieť agentov (rozviedku). Jednoduchšie bude likvidovať nové bezpečnostné hrozby 

už v Turecku, cez ktoré prichádzajú do Európy často zo Stredného východu, než neskôr 

v ďalších európskych oblastiach. Tvrdenie, že ťažisko EÚ sa po prípadnom vstupe Turecka 

posunie na juhovýchod, nemôžeme vnímať ako jednoznačné negatívum, pretože sa nesie 

v duchu posledného plánovaného rozšírenia na Balkánsky polostrov. Vzhľadom na 

potenciálny vstup Ukrajiny do EÚ, by to predstavovalo zaistenie južného a východného 

pobrežia Čierneho mora. Ak sa pozrieme na doterajšie skúsenosti s rozšírením ES, môžeme 

vidieť, že integračný proces priniesol novo prijatým krajinám značnú politickú stabilizáciu, 

ekonomický rast a pod. Prípadný vstup Turecka do EÚ, by tak bol prinajmenšom 

z krátkodobého hľadiska krokom, ktorý by prispel k stabilizácii pomerov, nie len 

v samotnej krajine, ale aj v susedných krajinách a regiónoch a hlavne v štátoch 

Stredného východu a južného Kaukazu. 

4.2.7 Kultúrno-psychologický a ekonomický aspekt

Dvadsaťsedem členských krajín EÚ má veľmi podobnú kultúru, je založená na 

kresťansko-židovských základoch, zdieľa spoločné hodnoty, ktoré vychádzajú z týchto 

základov. Turecko je naopak krajina, ktorej kultúra bola formovaná islamom a osmanskou 

históriou, jeho geostreategickou polohou a kemalistickou ideológiou, a práve tieto kultúrne 

a aj ekonomické odlišnosti sú dôvodom, prečo žiadosť o vstup Turecka do EÚ, vyvolala taký 

rozruch a debaty v Európe (EurActiv.cz, 2010). 

V tomto prípade je však debata ohľadom súladu oboch aktérov na mieste. To však 

neznamená, že vzhľadom na odlišnú povahu ich kultúr, je nutné zatratenie Turecka. 

V prípade, že hovoríme o bezpečnostnom aspekte jeho pristúpenia, je nutné sledovať fakty 

                                                
39 Guerillový boj – rozptýlený boj, vedený relatívne malými jednotkami proti silnejšiemu nepriateľovi. 
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a neskĺznuť do nikam nevedúcej filozofickej debaty o povahe oboch aktérov. Fakty hovoria 

o tom, že oba subjekty pokladajú za dôležité rovnaké bezpečnostné hrozby, geografické 

priority, rovnako aj bezpečnostných partnerov (napr. NATO). Hlavné hrozby, ktoré EÚ 

identifikovala vo svojej Európskej bezpečnostnej stratégii (ESS) (2003), s určitosťou nájdeme 

aj v bezpečnostnej stratégii Turecka. Turecko už dokázalo, že jej pojatie bezpečnosti je 

rovnaké ako u členských štátov EÚ, a to vďaka svojmu členstvu v NATO, v Organizácii pre 

bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a vďaka pridruženému členstvu 

v Západoeurópskej únii (ZEU). Okrem toho Turecko pomáha taktiež pri naplňovaní cieľov 

Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP), to mu bolo umožnené vďaka zmluvám 

Berlín Plus40. 

Skutočnosť, že sa Turecko odlišuje od ostatných štátov EÚ v kultúrnych 

a náboženských hodnotách, môže v konečnom dôsledku prispieť k schopnosti EÚ jednať 

v globálnom meradle a s väčším geopolitickým významom. Vzhľadom k tomu, že islam je 

druhé najrozšírenejšie a najrýchlejšie rastúce náboženstvo sveta a že množstvo súčasných 

problémov, veľké množstvo surovinových zdrojov a pod. je lokalizovaných predovšetkým 

v krajinách, ktoré vyznávajú islam, dá sa to považovať za dôvod, prečo by členstvo Turecka 

v EÚ bolo výhodné. Prostredníctvom Turecka by mohla EÚ komunikovať s moslimským 

svetom a súčasne by EÚ získala turecké know-how na jednanie s týmito krajinami. Toto však 

neplatí len pre väzby s moslimským svetom, jeho komplexné vzťahy, vrátane kultúrnych, 

obchodných, jazykových, etnických a historických väzieb s kaukazkým regiónom by pre EÚ 

boli určite veľmi prínosné. 

Bezpečnostné rizika, ktoré plynú z identity Turkov, môže Európa „pocítiť“ nie po 

pristúpení Turecka do EÚ, ale práve v dôsledku vylúčenia z možnosti pristúpiť do EÚ. 

Pretože odmietnutie tejto krajiny by nespôsobilo len veľké sklamanie jej obyvateľom, ale 

dôsledkom toho by mohlo byť hľadanie a prípadná realizácia určitej alternatívnej varianty 

k členstvu, ktorá však mohla spočívať v rozvoji panturkických prípadne panislamských 

projektov. Súčasne by mohlo dochádzať k tomu, že by sa či už nacionalistické alebo 

islamistické elity začali stavať k Únii negatívne (EurActiv.cz, 2010). 

Prípadný vstup Turecka do EÚ môže v sebe skrývať mnoho neistôt. Väčšina (cca 

70%) tureckého obyvateľstva si myslí, že po vstupe krajiny do EÚ sa im „významne zlepší 

                                                
40 Dohody medzi EÚ a NATO z roku 2002, podľa ktorých môže EÚ pre svoje operácie využívať kapacity 
NATO.
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ekonomická situácia“, čo obyvatelia v niektorých málo rozvinutých poľnohospodárskych 

provinciách zamieňajú s okamžitým zbohatnutím. Nesplnenie takýchto optimistických 

ekonomických očakávaní v prvých rokoch po vstupe krajiny do EÚ, môže viesť k negatívnym 

dôsledkom. Je dôležité, aby sa zabránilo ďalšiemu prehlbovaniu rozdielov medzi bohatnúcimi 

industrializovanými mestami a chudobnými zaostalým vidiekom. Mohlo by to totiž viesť 

k výraznému nástupu protestných politických ideológii, hlavne v podobe (politického) islamu, 

ktorý je aj v súčasnosti dosť silný v okrajových oblastiach krajiny. Podobný vývoj v tak 

ľudnatej, vojensky aj politicky silnej členskej krajine by mal potom na Úniu určite 

nepriaznivejšie následky než v samotnom Turecku. 

Významnú úlohu tu zohráva ekonomika, presnejšie spôsob, akým sa bude vyvíjať 

turecké hospodárstvo v prvých rokoch po prípadnom vstupe do Únie. Nemenej významnými 

otázkami tak bude využitie štrukturálnych fondov EÚ na tureckom vidieku či možnosť 

primeranej pracovnej migrácie dynamicky sa rozvíjajúcej tureckej pracovnej sily do 

„starších“ členských krajín Únie. 

Vstup Turecka do EÚ by sa mohol stať precedensom pre ďalšie (neeurópske) 

moslimské krajiny severnej Afriky alebo Stredného Východu, ktoré sa o členstvo usilujú či 

v nasledujúcich rokoch môžu usilovať41 (Souleimanov, 2005).

                                                
41 Za zmienku stojí napr. Maroko, ktorého kandidatúra bola ES odmietnutá v roku 1987, prípadne Libanon, 
Sýria, Tunisko atď.
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5 Záver 

Rozhovory, ktoré mali kandidatúru Turecka „premeniť“ na vstup do EÚ boli s veľkou 

eufóriou zahájené v roku 2005. Avšak Európska rada v súčasnosti považuje stav týchto 

jednaní za nedostatočný. A v prípade, že Turecko neotvorí svoje prístavy a letiská cyperským 

plavidlám a lietadlám, bude pozastavené otváranie tých negociačných kapitol, ktoré priamo 

súvisia so splnením Dodatkového protokolu k Ankarskej dohode. Jedná sa predovšetkým 

o osem kapitol, medzi ktoré patrí napr.: Voľný pohyb tovarov, Právo na usadzovanie 

a slobodu poskytovania služieb, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a podobne  (viď. 

kapitola 3.3.2). Zároveň je blokovaných ďalších 5 kapitol zo strany tých krajín, ktoré 

nesúhlasia so vstupom Turecka do EÚ. Medzi tieto krajiny patrí hlavne Nemecko 

a Francúzsko.

V súčasnosti je kľúčovou prioritou zahraničnej politiky Turecka plné členstvo krajiny 

v EÚ. Podľa zistených skutočností, ktoré sú uvedené v tejto práci je možné tvrdiť, že Turecko 

predstavuje strategického partnera pre EÚ, či už z dôvodu vysokého hospodárskeho 

potenciálu krajiny, politicky dôležitej polohy štátu alebo aj z toho dôvodu, že Turecko má 

vysoký podiel mladej pracovnej sily, ktorá ako sa zdá, bude v „starnúcej Európe“ 

v nasledujúcich rokoch potrebná.

Pri vypracovávaní práce som zistila, že priame zahraničné investície, ktoré v minulosti 

do krajiny neprúdili v takom množstve, ako by si krajiny „želala“, sa v posledných rokoch 

celkom rozmohli (viď. Tab. 4.3.), čiže Turecko sa stáva atraktívnou krajinou, kde môžu 

investori investovať svoje peniaze. Aj samotné Turecko sa snaží investovať v zahraničí, 

investície Turecka plynú predovšetkým do zbrojárskeho priemyslu.

Ako už bolo povedané , Turecko má pomerne mladú populáciu, ktorá sa s určitosťou 

po prípadnom vstupe do EÚ bude uchádzať o prácu na únijnom trhu. S tým súvisí vzdelanosť, 

v práci bolo zistené, že schopnosti a úroveň vzdelania v Turecku rastú dramaticky rýchlo. 

Napriek tomu však, hlavne vo vidieckych oblastiach je neustále problematická nízka úroveň 

vzdelanosti žien (viď. kapitola 4.1.4).

Časť európskej populácie, ktorá nesúhlasí so vstupom Turecka do Únie, sa obáva 

predovšetkým potenciálnych migrantov, ktorí budú prichádzať do rôznych krajín Únie, 

predovšetkým do Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie a Belgicka. Avšak tieto obavy 
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panovali v Európe aj v čase, keď do nej vstupovalo desať nových krajín, v roku 2004, ale 

predpovede o nadmernom prílive migrantov do bývalej EÚ15 sa nenaplnili.

Práca mala preskúmať vývoj vzťahov medzi týmito dvoma subjektmi. Zo zistených 

skutočností vyplýva, že história vzťahov medzi Tureckom a EÚ je pomerne dlhá a jej korene 

siahajú až do roku 1959, kedy bola zahájená spolupráca medzi Ankarou a EHS. Prvý 

významný  krok, ktorý by predstavoval plné členstvo krajiny v EHS sa udial podpísaním 

Asociačnej dohody v roku 1963. Integrácia Turecka do EÚ bola načas pozastavená z dôvodu 

tureckej invázie na Cyprus (1974) a z dôvodu vojenského prevratu v roku 1980. Vzájomný 

dialóg bol obnovený v roku 1994, kedy bola medzi EÚ a Tureckom vytvorená colná únia, 

vďaka ktorej bol výrazne posilnený vzájomný obchod. V Helsinkách v roku 1999 bol krajine 

udelený kandidátsky status a medzi rokmi 1999 až 2004 Turecko  pracovalo na splnení 

kodanských kritérií. Zameralo sa predovšetkým na stabilizáciu a demokratizáciu štátnych 

inštitúcií, zreformovalo právny poriadok a nevynechal ani posilňovanie ľudských práv 

a podobne. Za vrchol celého reformného procesu v Turecku je možné považovať zrušenie 

trestu smrti.

Momentálne sú negociačné rozhovory zablokované a ich opätovné zahájenie je 

podmienené uplatňovaním Dodatkového protokolu k Ankarskej dohode (viď. kapitola 3.3.2). 

Okrem toho pokračovanie prístupového procesu s Tureckom vyžaduje prijatie ďalších 

nevyhnutných reforiem a normalizáciu vzťahov medzi Tureckom a jeho susednými štátmi, 

predovšetkým s Gréckom, Cyprom a Arménskom.

Počas histórie EÚ, žiadna iná krajina, ktorá žiadala o vstup do Únie nevyvolala taký 

rozruch a debatu, ako práve Turecko. Môže za to predovšetkým odlišná kultúrna 

a ekonomická povaha od ostatných členských krajín, ale taktiež poloha krajiny a jej 

bezpečnostné aspekty. 

Pre EÚ pristúpenie Turecka z bezpečnostného hľadiska nepredstavuje takú výraznú 

hrozbu, ako uvádzajú niektoré zdroje. Dalo by sa povedať, že je to skôr naopak a členstvo 

tejto krajiny môže predstavovať výhody. Bezpečnostné problémy sa šíria rôznymi krajiny, bez 

ohľadu na hranice štátov, tým pádom môže dôjsť k ohrozeniu EÚ aj napriek tomu, či bude 

Turecko členom EÚ alebo nie. 

Z ekonomických odhadov, ktoré sú uvedené v práci (viď. kapitola 4.1) vyplýva, že 

pristúpenie Turecka môže EÚ „zvládnuť“, pretože finančné dôsledky sa odhadujú na rovnakej 

úrovni ako pri pristúpení desiatich členských krajín. 
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Môžem teda konštatovať, že hypotéza tejto diplomovej práce platí a z bezpečnostného 

a ekonomického hľadiska nebude mať prípadný vstup Turecka do EÚ výrazný negatívny 

dopad na EÚ.

Už teraz je jasné, že Turecko sa členom EÚ v roku 2015 nestane. Bude teda zaujímavé 

sledovať, akým smerom sa budú vzťahy medzi Úniou a Tureckom uberať, a aký bude 

prípadný dopad neprijatia tejto krajiny za „európskeho“ člena na EÚ. 
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