Törökország kulcsfontosságú
Európa mezőgazdasági és környezeti
fenntarthatósága szempontjából

• Törökország teljes területének mintegy fele mezőgazdasági művelés alatt
áll (39 millió hektár).
• 2009-es adatok szerint, Törökország
a világ egyik vezető zöldség és gyümölcs termelője, illetve nettó exportőre. Az össztermelése e téren eléri az
EU össztermelésének 60%-át. A mogyoró termelésben pedig világelső.
Gabona, gyapot, cukor, dohány és olívaolaj tekintetében is versenyképes.
Törökország a mezőgazdasági termékek kereskedelme területén már több
mint 20 éve az EU nettó exportőre.
Mezőgazdasági termékek szempontjából az EU Törökország első számú ke-

reskedelmi partnere, míg Törökország
az EU 7. legnagyobb mezőgazdasági
termék beszállítója.
• Törökország jelentős élelmiszernövény termesztő. A világ 8 génközpontjából 3 Törökországban van, és
ugyancsak itt található a világ harmadik legnagyobb mezőgazdasági génbankja is.
• A biodiverzitás tekintetében Törökország az egyik leggazdagabb ország,
hiszen az Európában megtalálható
növényfajok 75 %-a itt terem. Törökországban összesen 12.400 növényfaj él,
melyek közül 3.900 faj csak itt honos.
Ugyanez az arány Európában 12.000
illetve 2.400.
• Az anatóliai állatvilág több mint
80.000 különböző állatfajt számlál,
míg Európában összesen mintegy
60.000 állatfaj él. Törökországnak 3
különböző bio-földrajzi régiója van
és több millió vándormadár repülési
útvonalába is beleesik. Az országban
több mint 500 természetes élőhely
van. Törökország erdeinek 93 %-át
természetes erdők képezik, míg ez az
arány Európában mindössze 1 %.
• Törökország csatlakozása megduplázza az EU bio-diverzitását, és jelentősen hozzájárul Európa mezőgazdasági
és környezeti fenntarthatóságához.
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• Törökország a 33 európai ország
közül az életen át tartó tanulás és az
ifjúsági programok területén a legtöbb pályázatot benyújtott és legtöbb juttatást kiosztó 3. ország.
• 2004 és 2012 között a Nemzeti Ügynökség által támogatott programok
révén, minden korcsoportból 300.000
török látogatott el az Unióba, míg az
Unió országaiból több mint 100.000
fiatal, diák és pedagógus kereste fel
Törökországot.
• 2004 és 2012 között az Erazmus
program keretében 53.960 diák valamely európai egyetemen részesült
képzésben, míg 19.461 európai fiatal
Törökország egyetemein kapott hasonló formában oktatást.
• Törökország népessége több mint
73 millió, és a fiatal és dinamikus
lakosság átlag életkora 29.2 év. Ez

azt jelenti, hogy a lakosság 67.2 %-a
munkaképes korban van.
• A 25.7 milliónyi aktív munkavállalójával Törökország Európa 4. legnagyobb munkaerőpiacát képezi.
Minden évben 762.900 tanuló végzi
el a középiskolát, akiknek egyharmada végez szakközépiskolában, illetve
szakmunkásképzőben, valamint az
ország 165 egyeteméről évi 450.000
diák kerül ki a munkaerő piacra.
• Az EU lakosságának átlagéletkora
jelenleg 40 év fölött van. Az előrejelzések szerint a lakosság számának alacsony növekedése mellett
az átlagéletkor tovább fog nőni. Az
EU lakosságának mintegy 21,7 %-a
2025-re várhatóan 65 év feletti lesz.
Az európai lakosság várható átlagos
élettartama növekszik, míg az átlagos
termékenységi ráta csökken. Ennek
következtében az EU 2050-re 32 millió embert veszít el a munkaképes
korú lakosságból.
• A jó iskolázottságú, legfiatalabb lakosságú Törökország jó hatást fejt ki
Európa tagállamaiban a munkaerőpiacok és a társadalombiztosítás rendszere terén, fokozva az EU társadalmi
dinamizmusát.
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Már több mint 50 éve annak, hogy az
EU és Törökország elkötelezte magát a
közös jövő iránt. 1959-et követően Törökország benyújtotta a tagság iránti
kérelmét, és 1963-ban társulási szerződést írt alá az Európai Gazdasági
Közösséggel, amely világosan kilátásba helyezte a tagságot is. Ez jól tükrözi
azt, hogy Törökország jelentős stratégiai szereppel bír egészen az EU kezdeti formálódásának idejétől fogva.
1996-ban a Vámunió létrejötte előmozdította Törökország gazdasági
integrációját az EU-val. 1999-ben
Törökország tagjelölt státuszának
megadásakor átfogó reformfolyamat
indult be az országban. Miután az EU
tagállamai azt az egyhangú döntést
hozták, hogy Törökország megfelelő
mértékben teljesítette a tagság előfeltételét képező politikai kritériumokat,

2005-ben megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások. Azóta a csatlakozási
folyamattal felgyorsult a politikai, gazdasági és társadalmi átalakulás, és ennek köszönhetően Törökország napról napra közelebb kerül az EU-hoz.
Ma, a gyorsan változó globális körülmények között és a közös érdekek
fényében, Törökország EU integrációja egyre kardinálisabbá és nélkülözhetetlenebbé válik mindkét fél
számára. Az EU kulcsszerepet játszik
Törökország modernizálásában, Törökország pedig kulcsszerepet játszik
az erősebb, biztonságosabb és stabilabb jövőt célzó EU-s célok megvalósításában.

Európa kulturális
sokoldalúsága
szempontjából

• Törökország a szülőhelye olyan személyeknek és városoknak, akik, illetve
amelyek az európai civilizáció kitüntetett jelképei, mint Thálész, Hérodotosz,
Diogenész, Homérosz, Szent Miklós,
Szent Pál, Trója, Pergamon és Efezus.
Nicea a keresztény világ Jeruzsálem
és a Vatikán utáni harmadik „szent
városa” is Törökországban található.
Maga a kontinens elnevezése a föníciai
hercegnő nevéből, „Európából” ered,
amely azt jelenti, hogy „ahol a nap lemegy”, és a mai Törökország területeire
utal.
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Törökország kulcsfontosságú
abból a szempontból,
hogy Európa mennyire
sikeres a globális
gazdaságban
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• A modern Törökország területe jelentős civilizációk otthona volt a történelem során. Hettiták, lídek, líkiaiak,
frígek, rómaiak, bizánciak, seldzsukok,
oszmán-törökök, valamint a balkáni,
kaukázusi, Fekete-tenger vidéki és közép-ázsiai népek valamennyien Törökország történelmi és kulturális örökségét alkotják.

Törökország
kulcsfontosságú
Európa mint globális szereplő

• Átfogó gondolataival nemcsak az
iszlám világban és Anatóliában, hanem
az egész világon nagy hatást kifejtő
Mevlána, valamint az egész emberiséget a bőrszín, nyelv és vallási megkülönböztetés nélküli szeretetre, békére
és testvériségre buzdító Yunus Emre
is e föld szülöttei, és olyan értékeket
képviselnek, amelyek nemcsak a saját
koruknak, hanem valamennyi kor felvilágosult hangjának tekinthetők.
• A modern Törökország területén számos etnikai és vallási közösség élt egymás mellett évszázadokon keresztül.
A török társadalom mozaikját a ma is
jelentős számban Törökországban élő
különböző etnikai és vallási csoportok,
mint például a kurdok, alevik, szír-keresztények, arabok, örmények, cserkeszek, lázok, görögök, rómaiak, zsidók,
keresztények, muszlimok stb. alkotják.
• Törökország EU csatlakozása gazdagítja az EU multikulturális felépítését és
fokozott értelmet ad az „egység a sokféleségben” szlogenjéhez.

Recep Tayyip Erdoğan miniszterelnök és Egemen Bağış az Európai Uniós ügyekért
felelős miniszter és főtárgyaló, valamint Štefan Füle az Európai Bizottság bővítésért és az
Európai szomszédságpolitikáért felelős biztos.

• Mint a Nyugat legkeletibb része
és mint a Kelet legnyugatibb része,
Törökország egyedülálló stratégiai
helyzetet élvez régiójában földrajzi,
kulturális és történelmi szempontból
egyaránt. Aktív szereplő és hitelt érdemlő közvetítő olyan kritikus területeken, mint amilyen a Közel-Kelet, a
Dél-Kaukázus, Közép-Ázsia, a Feketetenger, a Földközi-tenger, és a Balkán.
• Törökország egyedülálló ország,
ahol szekuláris demokrácia működik
egy nagy többségében muszlim lakosságú országban. Törökország ezen
sajátossága hangsúlyozza az iszlám és
a demokratikus értékek összeegyeztethetőségét.

• Olyan országként, amely egyaránt
tagja a nyugati és az iszlám szervezeteknek, Törökország Spanyolországgal együtt, az ENSZ égisze alatt vezeti
a „Civilizációk Szövetsége” nevű kezdeményezést.
• Törökország EU csatlakozása megerősíti az EU globális befolyását, megnöveli hitelét a muszlim világban,
megerősítve, hogy az EU nem kizárólag egy „keresztény klub”, hanem
sokkal inkább a demokratikus értékek
egyesítője, és határozott üzenetet
küld a világnak arról, hogy a „civilizációk összeütközését” el lehet kerülni.

Törökország kulcsfontosságú
Európa védelme
és biztonsága
szempontjából

• A stabilitás pilléreként és a béke
szigeteként, Törökország hozzájárul
a konfliktusok megoldásához mind a
saját szomszédai tekintetében, mind
pedig más kritikus régiókban, mint például a Közel-Keleten. Többek között Afganisztán és Pakisztán, Oroszország és
Grúzia, valamint Bosznia-Hercegovina
és Szerbia között is segítette és segíti a
párbeszédet.
• Az USA után a NATO második legnagyobb hadseregével rendelkező
Törökországnak fontos szerepe van az
EU Közös Biztonsági és Védelmi Politikájában. Törökország bebizonyította,
hogy megkerülhetetlen ezen a téren,
hiszen biztonsági eszközökkel látta el
az EU-t és nemzetközi műveleteket hajtott végre számos régióban, Kongótól
Nyugat-Balkánig és Afganisztántól Szudánig.

• Törökország jelentős potenciális segítséget jelenthet az EU-nak a nemzetközi terrorizmus, illegális bevándorlás,
drog-, fegyver- és emberkereskedelem,
valamint minden fajta bűnözés elleni
küzdelemben.
• Az EU Törökországgal kibővítve nagyobb sikerrel tudja majd kezelni az
Európa biztonságát fenyegető külső és
belső veszélyeket.

• Törökország a világ 16., és Európa
6. legnagyobb gazdasága. Törökország a világ leggyorsabban növekedő gazdaságainak egyike, és Európának pedig a leggyorsabban növekvő
gazdasága. A 10 leggyorsabban fejlődő piac egyikeként a G-20-nak is
tagja.
• A 2004-től 2008-ig tartó időszakban a GDP növekedés 6.06 %-os átlagot mutatott. Az OECD adatai szerint
2017–re Törökországé lesz a harmadik legmagasabb növekedési ráta
Kína és India után. 2017 után pedig
Indiát megelőzve a második helyre
kerül.
• 2011-től kezdődően a szolgáltató,
ipari és mezőgazdasági szektorok a
GDP 71.8 %, 20.1 % illetve 8.1 %-át
adják. Törökország gyáripara 93
%-os részesedést képvisel az ország
exportjából. Törökország több szektorban is a világ vezető exportőrei
között foglal helyet: Törökország Európa második legnagyobb textil és
ruhanemű szállítója, és a második
a gépjárműalkatrész gyártásban is.
Európában három háztartási gép közül egy török gyártmányú. Ezenkívül
Törökország a világ legnagyobb bór
kitermelője, a világ második legnagyobb ékszer exportőre, a kerámiagyártásban a világon a harmadik,
és az acélgyártásban is Európában a
harmadik helyen áll.
• Az EU Törökország legfontosabb
kereskedelmi partnere, míg Törökországnak pedig az EU a 6. helyen álló

kereskedelmi partnere. 2012 augusztusától az EU részesedése Törökország exportjában és importjában 43
%-os illetve 36%-os.
• Törökország 2002-2009 között a
GDP-ből a kutatás-fejlesztésre szánt
százalék növekedése tekintetében
a 24 EU-tagállamot maga mögött
hagyva, a negyedik helyen végzett.
Törökország a 2002-2009 közötti időszakban a kutatók számának növekedési ütemét tekintve 120 %-kal az
európai rangsor első helyét foglalja
el.
• Az utóbbi 10 évben a 110 milliárd
dollárt meghaladó közvetlen külföldi
tőkeberuházást vonzó erős és intézményesült gazdaságával Törökország
a közvetlen külföldi tőkeberuházás
terén a világ 13. legvonzóbb országa
lett. A török befektetők külföldi közvetlen tőkeberuházásai egyre növekedtek, és 2012 júliusától már elérték
a 25.5 milliárd dollárt.
• Törökország a világ 6. legnépszerűbb idegenforgalmi célpontja.
Antalya a világ leglátogatottabb városai listáján a harmadik helyen áll,
míg a „2010 Európa Kulturális Fővárosa” és a „2012 Európa Sport Fővárosa” címeket elnyerő Istanbul pedig
a 9. leglátogatottabb város a világon.
• A globális válság által okozott
előnytelen feltételek ellenére, a politikai és gazdasági stabilitás jelképének mondott Törökország, 2011-ben
megközelítőleg 14 milliárd dollár
külföldi közvetlen tőkebefektetést
vonzott be. Törökország több mint
50 különböző országba irányuló közvetlen tőkebefektetései mintegy 1.9
milliárd dollárra rúgnak.
• Törökország EU-csatlakozása révén
növekedni fog az európai belső piac
mérete, valamint az EU versenyképessége a globális gazdaságban.

Törökország kulcsfontosságú
Európa energiabiztonsága
szempontjából

• Törökország egy energiafolyosó
Európa, Közép-Ázsia és a Közel-Kelet
között. A világ nyersolaj és földgáz
készletének több mint 70 %-a a Törökországot körülvevő Oroszországban, a Kaszpi-tengeri és a közel-keleti
régiókban található.
• Az EU jelenlegi energiafüggősége
meghaladja az 50 %-ot, és 2030-ra
várhatóan eléri a 70 %-ot. A régióban
már működő vagy folyamatban lévő
nagy volumenű energia beruházások részeként (Baku-Tbiliszi-Ceyhan,
Nabucco nyugati vezeték és a
Transzanatóliai Földgáz vezeték stb.),

Törökország jelentősen növeli az EU
energiabiztonságát az energiaellátás
diverzifikálása révén.
• Törökország a megújuló energiaforrások tekintetében az egyik leggazdagabb ország a világon, mivel a
7. legnagyobb potenciállal rendelkezik a geotermikus, és a 8. legnagyobb
potenciállal pedig a hidroelektrikus
energiaforrások viszonylatában. Törökország EU-csatlakozása jelentős
mértékben elősegíti az EU-t abban,
hogy növelni tudja a megújuló energiaforrások részarányát az energiafogyasztásában.

