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Reformy už zacaly Turecko menit 
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Prodavac v obrovském obchodním dome specializujícím se pouze na koberce nedaleko centra 
tureckého textilního prumyslu Denizli se usmál. "Cena, kterou tady zaplatíte, je pevná. Díky 
dohode s vládou neplatíme cla a je v ní zahrnuta i doprava až ke dverím vašeho domu," rekl na 
záver hodinové prezentace. 
  
Ve zpusobu, jak získat zákazníka, jsou Turci mistri. A 
jejich ekonomika má co nabídnout predevším Evropské 
unii, s níž Turecko zacalo v pondelí vyjednávat o vstupu. 
Financní trhy v ekonomické metropoli zeme Istanbulu 
ocenili zacátek vyjednávání strmým vzestupem. Celá 
turecká ekonomika tak rychlá sice nebude, ale po 
reformách v letech 2000 a 2001 má nadeji na dlouhodobý 
vzestup, který ješte podporí prijímání standardu Evropské 
unie pri dlouhém procesu vyj ednávání, jež se odhaduje 
na deset let. 
 
"Pro toto období jsou pro Turecko klícová tri ekonomická 
témata: udržení makroekonomické stability dosažené po 
nedávných reformách, vztahy mezi bohatými regiony na 
západe a jihu Turecka a chudými na východe a struktura 
verejných výdaju, neboli investice do vzdelání mladé 
turecké populace. Letos už druhý rok jsou vládní výdaje 
na vzdelání vetší než na armádu," rekl HN Gerald Knaus, 
reditel nevládní organizace ESI analyzující rozvoj 
Turecka. 
 
Turecká ekonomika v posledních letech rostla až o osm 
procent rocne. Pro letošní rok se ocekává rust kolem trí 
až peti, predevším kvuli rostoucím cenám ropy. 
Nekterí analytici predvídají, že až se turectí podnikatelé 
budou muset zacít prizpusobovat normám EU v oblasti 
ochrany životního prostredí nebo pracovního práva, tak 
se mnoho z nich presune z proevropského do 
europesimistického tábora. "Turectí obchodníci už 
vetšinou ale evropské normy zavádejí, protože EU je 
nejvetším obchodním partnerem Turku, od roku 1996 
funguje celní unie," tvrdí Gerald Knaus. 
 
Dovoz ze zemí EU vzrostl od roku 1990 ctyrikrát, vývoz 
do EU tvorí nyní 52 procent tureckého exportu. 
Domácí trh také prožívá rozkvet, po privatizaci bank 
zacíná rozvoj trhu s hypotékami, staví se témer všude. 
Trh s nábytkem roste nepretržite už od poloviny 
osmdesátých let, ceká se také rozvoj automobilového 
prumyslu. Turci, stehující se masove za prací do mest, 
potrebují vybavit své nové domácnosti doslova vším. 
Turecko nyní prožívá také príliv zahranicních investic 
díky privatizaci a obrovský rozmach turistického 
prumyslu. Nejen, že si obycejní Britové nebo Nizozemci 
kupují na pobreží stovky domu, ale pricházejí velcí 
strategictí investori. Vláda letos prodala nejvetšího 
operátora pevných telefonních linek Türk Telekom. 
Zájem o druhého nejvetšího operátora mobilních telefonu 
Telsim projevili nejvetší svetoví i domácí investori. 
Jedním z nejvetších problému nastávající transformace 
Turecka je jeho obrovský zemedelský sektor, který 
hlavne ve východní polovine Turecka je casto jedinou 
možností zamestnání a obživy. Tady jsou nejvíce videt 
rozdíly mezi východem a západem a bude duležité, jak 
vláda podporí rozvoj a industrializaci východu. 
V zemedelství i pres reformy pracuje 34 procent pracovní 

síly a sektor vyrábí 11,6 procenta hrubého národního 
produktu. "Zamestnanost bude hlavním problémem, pred 
kterým zemedelstv í v nastávající dobe stojí," rekl 
nedávno v Istanbulu pri prezentaci studie o tureckém 
zemedelství v 21. století Ömer Sabanci, šéf Turecké 
asociace prumyslníku a obchodníku. "Pokud 
netransformujeme zemedelství, tak nemužeme hovorit o 
rustu, stabilite nebo sociálních službách." 
 
 
Turecké noviny o jednání s EU 
 
Vyjednávání bude velmi težké. Pri tomto našem 
dobrodružství s clenstvím, které má otevrený konec, 
pujdeme cestou v zemi poseté minami. 
 
Zaman, umírnený islámský list 
 
Nikdy nás nepríjmou. Zneužijí nás a poníží. Budou si s 
námi hrát a zneužívat nás a po patnácti nebo dvaceti 
letech nás odmítnou. Zacátek rozhovoru není duležitý, 
budou jen proti Turecké republice osnovat nové intriky. 
 
Hurriyet, stredopravicový list 
 
Problémy zacátkem rozhovoru nekoncí. Naopak, 
vstupujem e do nejdelikátnejší fáze našeho evropského 
dobrodružství. Proces vyžaduje po Turecku sladení 
standardu s EU. Ve všech oblastech tak nevyhnutelne 
nastanou obtíže. 
 
Yeni Safak, liberální islámský list 
 
Dnes je nejkrásnejší den mého života, protože Turecko 
nasedlo do vlaku EU. Po naskocení do tohoto vlaku osud 
žádná kandidátská zeme behem cesty nevystoupila, 
všechny pokracovaly do poslední stanice. Turecko do ní 
dojede také. 
 
Posta, bulvární list  
 
Tretí ríjen bude datum dohody mezi civilizacemi, porážka 
fanatismu "pulmesíce a kríže". Tento krok vytvorí 
mnohem krásnejší a bezpecnejší život pro budoucí 
generace. ... Je to cesta, z níž není návratu. Behem 
jednání budou krize i období euforie, vlak se nekdy 
zpomalí, nekdy zrychlí. Pro Turecko to ale bude 
vzrušující cesta. 
 
Milli yet, centristický list 
 
Až do dnešního dne byly dvere napul otevrené a jedna 
naše noha byla uvnitr. Ted je vevnitr celé naše telo. 
naším cílem je ted si sednout do kresla v obývacím 
pokoji, který nám bude vyhovovat. 
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Radikal, levicový deník 
 
Evropská aspirace Turecka vstoupila v pondelí do nové 
fáze s bolestným zahájením rozhovoru, které - jak Turci 
doufají - prinesou po deseti ci patnácti letech clenství v 
EU. Odpurci clenství velké muslimské zeme v unii 

nejsou ochotni dát této zemi nic víc než privilegované 
partnerství, cili jen místo hosta u rodinného stolu... 
Nakonec máme zelenou, ale stezka je plná min. 
Turkish Daily News, jediný turecký deník psaný 
v anglictine.

 
 

 


