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Abstract

Turkey formally applied for membership in the European Union (EU) on April 
14, 1987, but it took 12 years to get candidate status at the Helsinki summit of 
1999. The year 2014 brought no breakthrough in the negotiations between the EU 
and Turkey. Public opinion polls show that many Turkish citizens have no hope 
of joining the EU. Waiting too long for membership in the EU is causing a lot of 
controversy in Turkey and is one of the most frequently raised issues in the po-
litical discourse. In the last three years, the Turkish political class and society 
became more and more sympathetic to perceived integration initiatives in the 
Eastern direction. Turkey has opened a new road in the form of accession to the 
Eurasian Union and the Shanghai Cooperation Organization. What will happen 
if Turkey will support its way in this direction? How long can Turkey wait for ad-
mission to the EU? Where would it be better for Turkey? The Eastern Alliance or 
the Western?
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Aбстракт

Турция формально подала заявление на вступление в Европейский Союз 
(ЕС) 14 апреля 1987, но понадобилось 12 лет, чтобы получить статус кан-
дидата на саммите Хельсинки 1999-го года. 2014 год не принес никакого 
прорыва в переговорах, проводимых между ЕС и Турцией. Опросы обще-
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ственного мнения показывают, что многие турецкие граждане уже не име-
ют надежды на вступление в ЕС. Слишком долгое ожидание на вступление 
в ЕС вызывает много споров в Турции и является одной из наиболее ча-
сто поднимаемых вопросов в политическом дискурсе. В течение последних 
трех лет часть турецкого политического класса и общества стала все более 
и более благосклонно воспринимать инициативы интеграции в восточном 
направлении. Для Турции открылась новая дорога в форме присоедине-
ния к Евразийскому Союзу и Шанхайской Организации Сотрудничества. 
Что будет если Турция будет поддерживать свой путь в этом направлении? 
Сколько еще Турция может ждать приема в ЕС? Где лучше было бы Турции 
в восточном альянса или западном?

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Турция, Европейский Союз, членство в ЕС, аль-
тернативы, Евразийский Союз, Шанхайская Организация Сотрудничества

Obywatele Turcji wobec członkostwa w Unii Europejskiej

W 1959 r. Turcja zapragnęła stać się częścią europejskiej społeczno-
ści. Układ Stowarzyszeniowy między Wspólnotami Europejski-

mi a Turcją – tzw. umowa ankarska (zgodnie z artykułem 238 Traktatu1 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą) została podpisana 
we wrześniu 1963 r. Zarówno w preambule, jak i w artykule 28 tej umowy, 
explicite zakłada perspektywę pełnego członkostwa Turcji we Wspólnotach 
Europejskich (Wódka, 2013, s. 24). Za rządów wcześniejszych ugrupowań 
politycznych, głównie narodowo-socjalistycznej partii Kemala Atatürka, 
kwestia akcesji nie była podnoszona i dopiero po zmianie partii rządzącej 
w 2002 r. na AKP2 wznowiono rozmowy w tej sprawie. Zmiana strategii 
Turcji i perspektywa jej członkostwa w Unii Europejskiej (Bacaksiz, 2011) 
zapoczątkowała powstanie w 2011 r. w Ankarze Ministerstwa Spraw Unii 
Europejskiej – pierwszego takiego ministerstwa w historii Republiki Tu-

1 Art. 238 TWE: „Wspólnota może zawrzeć z państwem trzecim, związkiem państw 
lub organizacją międzynarodową umowę o utworzeniu stowarzyszenia polegającego na 
wzajemnych prawach i obowiązkach, wspólnym działaniu i specjalnych sposobach postę-
powania. Umowy te zawiera Rada, która podejmuje decyzję jednomyślnie po uzyskaniu 
zgody Parlamentu Europejskiego, podejmującego decyzję bezwzględną większością gło-
sów tworzących go członków […]”.

2 Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) – turecka 
umiarkowanie konserwatywna partia polityczna powstała w 2001 r.
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reckiej. Ministrem ds. Unii Europejskiej został Egemen Bagis (T.C. Avru-
pa Birliği Bakanlığı, 2011).

Unia Europejska oczekuje od Ankary wprowadzenia poważnych zmian. 
Turcja, która w ciągu kilku ostatnich lat stała się państwem nie tylko pręż-
nym gospodarczo, ale również silnym militarnie podjęła wiele działań 
zmierzających do osiągnięcia standardów obowiązujących w Unii Euro-
pejskiej. Wiele stolic europejskich podnosi jednak argumenty przeciwko 
akcesji Turcji. Położenie geograficzne, kultura, historia oraz wybory do-
konywane przez samą Turcję mogą implikować niektóre z tych obaw (Jur-
kowska, 2011). Do przeciwwskazań mariażu Turcji z Unią Europejską na-
leży według niektórych państw zachodnich słabość gospodarki tego kraju. 
Głównie chodzi tu o zbyt wysokie zatrudnienie w rolnictwie (prawie 30% 
populacji) oraz znaczny dług publiczny wynoszący w 2010 r. 40% PKB. 
Według Trading Economic wskaźnik PKB wyniósł w 2014 r. 33% (Trading 
Economic, 2014), widać więc znaczną tendencję spadkową. Znacznym dys-
komfortem wśród wielu Europejczyków wydaje się być udział ludności 
muzułmańskiej o innych i jakże odmiennych od europejskich tradycjach 
kulturowych oraz społecznych. Należy jednak zwrócić uwagę, że Turcja jest 
nie tylko krajem islamskim, ale w dużej mierze wielokulturowym i wielo-
wyznaniowym, podobnie jak obecna Europa – stąd obawy Europejczyków 
w tej kwestii nie są do końca uzasadnione. Stambuł (Konstantynopol) po-
strzegany jest przez wielu historyków jako pierwsza chrześcijańska stolica, 
metropolia stanowiąca bramę do chrześcijańskiej Europy. To w Konstanty-
nopolu przechowywane były przez wiele lat najważniejsze dla chrześcijań-
stwa relikwie, takie jak: Krzyż Prawdziwy, Święty Gwóźdź z krzyża Jezusa 
czy Korona Cierniowa. Wszystko to wpłynęło na szacunek, jakim obdarza-
ją Turcy mieszkających tam chrześcijan, gwarantując pełną tolerancję ich 
wiary i wyznania. 

Kolejny problem stanowi położenie Turcji w rejonie Bliskiego Wscho-
du i jej graniczenie z jednym z najbardziej konfliktogennych regionów na 
świecie. Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej może spowodować ko-
nieczność jej zaangażowanie się w nierozstrzygnięte konflikty tego obsza-
ru, a co za tym idzie wywrzeć negatywny wpływ na jej jedność i stabilność 
(Trading Economic, 2014). Kontrowersje budzi również polityka Turcji wo-
bec Kurdów, kwestia Cypru Północnego oraz nieuznawanie przez Ankarę 
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odpowiedzialności Turcji za ludobójstwo na ludności ormiańskiej (Yolcu, 
2008, s. 192–198). 

Jedną z poważnych przeszkód, która może utrudnić rozpoczęcie pro-
cesu akcesji Turcji do Unii Europejskiej jest problem ormiański. Kwestia 
ta jest obecnie rozpatrywana na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, do-
mniemane ludobójstwo Ormian na początku XX wieku, po drugie, obec-
ny status tych relacji (zob. Yolcu, 2008, s. 121). Większość ormiańskiej dia-
spory mieszkająca we Francji wpływa na stosunek tego państwa do Turcji, 
akcentując tym istnienie zgrzytu w tych relacjach (Lütem, 2001, s. 7–33). 
Kwestia genacyzmu do dziś nie została rozstrzygnięta, a próby konfron-
tacji oraz wyjaśnienia między rządami Turcji i Armenii nie zostały podję-
te. Propozycja przedstawienia dowodów, otwarcie archiwów własnych oraz 
państw sąsiednich nie spotkała się z aprobatą ormiańskich władz (Akşam 
Gazetesi, 2015). Wskazując na problem położenia geograficznego Turcji i jej 
oddalenie od Europy, niezrozumiałym jest fakt wejścia południowego Cy-
pru do Unii. Kraj ten położony jest dalej od Starego Kontynentu niż Tur-
cja (Akedemik Perspektif, 2012). Domniemywać można by, iż miarą odle-
głości od Europy jest kwestia wyznania bądź zależności politycznej. Wielu 
Turków prezentuje pogląd, że jedynym istotnym powodem braku gotowo-
ści państw członkowskich Unii do rozpoczęcia z Ankarą negocjacji akce-
syjnych jest jej odmienność religijna. „Czy EU jest tylko sojuszem (klubem) 
dla chrześcijan?” (Özdemir, 2013) – to coraz częściej zadawane pytanie. 

Kwestia kurdyjska dla Turcji nie stanowi obecnie problemu, choć w hi-
storii Republiki Tureckiej relacje te miały lepsze i gorsze okresy. Rząd Tur-
cji oraz rządząca od 2002 r. Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) ure-
gulowały kwestie stosunków bilateralnych, stwarzając warunki mające na 
celu poprawę życia Kurdów, akceptując powstanie m.in. TV kurdyjskiej 
(BIA, 2015), wprowadzając na uniwersytetach Katedry Filologii Kurdyj-
skiej oraz inwestując w infrastrukturę obszarów zamieszanych przez tę 
ludność (En Son Haber, 2012). AKP prowadzi od lat nieagresywną poli-
tykę względem Kurdów, mającą na celu akceptację i uznanie praw oraz 
swobód obywatelskich dla tej mniejszości, zgodnie z bliskowschodnią 
polityką Turcji, jaką jest „utrzymanie dobrosąsiedzkich stosunków, przy 
jednoczesnym zwiększeniu współzależności gospodarczej” (Yolcu, 2008, 
s. 117). Analizując z kolei populację kraju oraz jej medianę wieku w po-
równaniu z krajami Unii Europejskiej Turcja plasuje się na dość wysokim 
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miejscu. Oficjalne badania przeprowadzone w 2012 r. przez USAK szacują 
populację w Turcji na 75 627 384 mln osób, z czego 16% to młodzi ludzie, 
czyli aż 12 591 641 mln. Według szacunków do 2050 r. ludność Europy 
będzie liczyła więcej osób w wieku nieprodukcyjnym niż w produkcyj-
nym, co wpłynie na znaczny wzrost obciążenia demograficznego (relacji 
osób w wieku 0–14 oraz 65 lat i więcej do ludzi w wieku 15–64 lat). Tylko 
w  okresie 2010–2050 tzw. współczynnik obciążenia wzrośnie w Europie 
z 46 do 74 osób [Rocznik Statystyki Międzynarodowej, 2006, s. 58], z prze-
wagą udziału ludzi w wieku poprodukcyjnym. Niski wskaźnik dzietności 
w krajach europejskich powoduje starzenie się społeczeństwa i choćby dla-
tego wejście Turcji do Unii Europejskiej jest godne rozważenia (Büyüköz-
türk, 2012, s. 133) zważywszy, iż jej gospodarka z roku na rok odnotowu-
je coraz lepsze wskaźniki, a technologicznie kraj ten może śmiało stanąć 
w szeregu państw wysoko rozwiniętych (Haber Form, 2013).

W 2006 r. USAK (Międzynarodowa Organizacja Badań Strategicznych) 
przeprowadziła ankietę, w której wzięło udział 1100 osób zamieszkujących: 
Ankarę, Stambuł, Izmir, Bursę, Adanę i Konyę. Pierwsze pytanie w ankie-
cie brzmiało: Czy popieracie wstąpienie Turcji do UE? Odpowiedzi były 
następujące: Tak 50%, Nie 45%, Niezdecydowany 5% (USAK, 2006, s. 3). 
Dwa lata wcześniej, w 2004 r., w podobnej ankiecie aprobatę swoją wyra-
żało 75% respondentów. W 2015 r. natomiast za wejściem do UE opowie-
działo już tylko 21,5 % mieszkańców. Jest to ważny i jasny przekaz rosnące-
go w Turcji niezadowolenia z polityki unijnej względem ich kraju (USAK, 
2006, s. 5).

Opublikowane przez ORC w styczniu 2015 r. wyniki badania opinii 
społecznej wskazują, że jedynie 21,5% ankietowanych wyraziło poparcie 
dla uzyskania przez Turcję pełnoprawnego członkostwa w Unii Europej-
skiej, wobec 13,5% osób, które nie posiadały zadania na ten temat oraz 
65% osób wskazujących, że problem ten w ogóle ich nie interesuje (ORC, 
2015). Z uwagi na szybki rozwój gospodarczy państwa tureckiego oraz jego 
strategiczne położenie w regionie Bliskiego Wschodu, rozpatrywaną przez 
rząd w Ankarze alternatywą jest zwrócenie się w kierunku inicjatyw inte-
gracyjnych powstających na Wschodzie. 
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Wykres 1. Czy opowiadasz się za tym, by Turcja stała się pełnoprawnym 
członkiem Unii Europejskiej?

Źródło: ORC, 2015.

Stosunki między Turcją a Euroazjatycką Wspólnotą Gospodarczą

Po raz pierwszy 29 marca 1994 r. na Uniwersytecie Moskiewskim prezy-
dent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew zaproponował utworzenie Unii 
Euroazjatyckiej. Po ponad dwudziestu latach od jego postulatu, odpowia-
dając na potrzebę integracji gospodarczej państw pod koniec 1991 r. zało-
żono Euroazjatycką Wspólnotę Gospodarczą (EaWG) (Has, Özdal, 2014, 
s. 18–25). W skład Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej weszło pięć 
państw, byłych republik radzieckich:  Białoruś, Federacja Rosyjska, Ka-
zachstan, Kirgistan i Tadżykistan. 10 października 2014 r. przywódcy 
państw członkowskich podpisali dokument o rozwiązaniu organizacji, 
a jej miejsce zajęła Euroazjatycka Unia Gospodarcza. Formalnie EaWG 
przestała istnieć z początkiem 2015 r. Inicjatorami jej utworzenia były Bia-
łoruś, Rosja i Kazachstan, a następnie dołączyła do niej Armenia (Polskie 
Radio, 2014).

Integracja regionalna na obszarze postradzieckim w ramach Euroazja-
tyckiej Wspólnoty Gospodarczej przypomina nieco system byłego ZSRR, 
ponieważ Wladimir Putin ogrywa rolę aktualnego przywódcy Wspólno-
ty (Tsygankov, 2006, s. 1079–1099). Fuzja państw członkowskich EaWG 
w sferze wojskowej i gospodarczej buduje swą siłę na fundamencie postko-
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munistycznej przeszłości bloku wschodniego, stając się nieformalnie no-
wym narzędziem rosyjskiej polityki zagranicznej, regionalnej hegemonii.

Prezydent Kazachstanu zaproponował 24 października 2013 r. Repu-
blice Turcji wejście w skład Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej 
(Dugen, 2013). Przystąpienie Ankary do tej organizacji zaprzeczyłoby opi-
niom, że EaWG ma służyć ugruntowaniu rosyjskiej dominacji na obsza-
rze postradzieckim. Stosunki rosyjsko-tureckie rozwijają się w dynamicz-
ny sposób i są lepsze w porównaniu z tymi sprzed 15 lat. Z Turcją wiąże 
Federację Rosyjską regionalne partnerstwo gospodarcze, polityczne i stra-
tegiczne. Władimir Putin zauważa, iż Unia nie musi ograniczać się do 
określonego wcześniej obszaru i chciałby zaprosić do współpracy Mołda-
wię i Azerbejdżan. Turcja w takiej sytuacji rozważa przyjęcie tej propozy-
cji (Haberus, 2011), stąd dyskusja dotycząca współpracy i uczestnictwa jej 
w Unii Euroazjatyckiej nabrały rozpędu, tym bardziej, że jej droga do UE 
jest zbyt długa i nieoczywista. Członkostwo Turcji w NATO może jednak 
przeszkodzić Putinowi w planach rozwoju Unii Euroazjatyckiej (Yeniçağ, 
2012). Można wskazać trzy główne argumenty przemawiające za wstąpie-
niem Turcji do Unii Euroazjatyckiej. Po pierwsze, rozszerzenie wpływów 
na Azję Centralną, tureckie okno na świat oraz pełnienie roli pomostu łą-
czącego Azję z  Europą. Po drugie, bliskość wyznaniowa „świata islam-
skiego”. Po trzecie, rozszerzenie kontaktów Zachodu z Azją. W całej swej 
historii Turcja była głównym szlakiem handlowym, osią między dwoma 
biegunami (wschodnim i zachodnim), więc na tych aspektach opiera swo-
ją rolę odgrywaną na Bliskim Wschodzie (Taşkesen, 2013).

Turcja i Szanghajska Organizacja Współpracy

Szanghajska Organizacja Współpracy (SOW) to regionalna organizacja 
międzynarodowa, powołana 15 czerwca 2001 r. przez Rosję, Chińską Re-
publikę Ludową, Kazachstan,  Kirgistan  i  Tadżykistan. Po czerwcowym 
utworzeniu organizacji dołączył do niej Uzbekistan. Jej celem jest umac-
nianie bezpieczeństwa regionalnego w Azji Centralnej, poprzez wielopłasz-
czyznową współpracę Rosji i Chin oraz między pozostałymi jej członka-
mi. Jakkolwiek istnieją projekty przekształcenia SOW w sojusz wojskowy, 
to organizacja ta pozostaje na razie paktem ekonomicznym, kulturowym 
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i zapewniającym bezpieczeństwo państw zrzeszonych (Лукин, 2007). 
Turcja od 2012 r. zajmuje w niej miejsce jako partner w dialogu. W wy-
wiadzie udzielonym tureckiej telewizji były premier Turcji Recep Tayyip 
Erdoğan wyraził chęć członkostwa w Szanghajskiej Organizacji Współ-
pracy jako alternatywy dla przedłużających się negocjacji z  Unią Euro-
pejską (Zaman Today, 2013). Turcja obecnie szuka rozwiązań, ponieważ 
nadzieje na przystąpienie do UE z roku na rok topnieją ze względu na nie-
przychylne stanowisko części państw członkowskich. Premier Turcji Er-
dogan w rozmowie z dziennikarzami dodał: „Jeśli mamy wejść do SOW, 
rozstajemy się z Unią Europejską. SOW daje o wiele więcej możliwości”. 
Pakistan oraz Indie również zgłosiły chęć uczestnictwa w tej organizacji 
(ГЕОПОЛИТИКА, 2014). 

Turecki premier wyjaśnił, że Szanghajska Piątka jest dobrą organizacją, 
z którą Turcja ma wspólne wartości. Erdogan zaznaczył, iż jeśli nie pozna 
ostatecznego terminu wejścia do Unii Europejskiej, to Szanghajska Piątka 
jest najlepszym z możliwych rozwiązań dla jego kraju. Jednak wielu turec-
kich prozachodnich analityków uważa, że organizacje, takie jak SOW nie 
mogą być pełnoprawną alternatywą dla Unii Europejskiej z powodu bra-
ku demokracji wśród państw bloku wschodniego. Inne wątpliwości doty-
czą umiarkowanej chęci Rosji i Chin przyjęcia do sojuszu państwa, bę-
dącego członkiem NATO, bowiem grozi to poważnym konfliktem z USA 
(ГЕОПОЛИТИКА, 2014). Rząd Turcji, której celem jest również zwięk-
szenie współpracy gospodarczej z Rosją i Chinami uważa, że SOW stano-
wi lepszy wybór niż UE, a aktywne stosunki handlowe z Rosją oraz inten-
syfikacja kontaktów z Chinami stworzą lepsze perspektywy rozwoju. Dla 
Ankary stosunki ekonomiczne ze Wschodem stwarzają równie szerokie 
możliwości, co współpraca z państwami europejskimi. Turcja już nie chce 
dłużej oczekiwać na podjęcie decyzji przez Brukselę, która od wielu lat od-
wleka decyzję o otwarciu przed Ankarą perspektywy członkostwa. Patrząc 
na ostatnie wydarzenia na Ukrainie i otwartość, z jaką dyplomacja euro-
pejska obecnie anektuje to państwo, zrozumiała jest zmiana strategii Re-
publiki Tureckiej. Wchodząc w skład Organizacji Szanghajskiej, musiałaby 
jednak zwrócić szczególną uwagę na dwa istotne problemy: pierwszy zwią-
zany z Rosją w kwestii Kaukazu i jego muzułmańskich mieszkańców oraz 
drugi z Chinami zamieszkałymi przez Ujgurskich Turków. W obliczu po-
litycznych zawirowań mogą oni ubiegać się o azyl w Turcji, stąd też kultu-
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rowe, historyczne i religijne wymiary członkostwa muszą się stać ważnym 
elementem tureckiej polityki. 

Reasumując – nieodpowiedzialnym byłoby utracenie przez Unię Eu-
ropejską ważnego również militarnie partnera oraz zaprzepaszczenie za-
biegów i zmian, których dokonała Turcja na drodze starań o uzyskanie 
członkostwa w tej organizacji. Wszystko wskazuje jednak na to, że o Tur-
cję bardziej zabiegają partnerzy azjatyccy oraz Rosja. Niejasne stanowisko 
Unii Europejskiej może doprowadzić do utraty ważnego geopolitycznie, 
strategicznie i ekonomicznie państwa, leżącego w strefie wpływów bliskow-
schodnich. Jednak najbliższy czas pokaże, w którym kierunku podąży Tur-
cja i jaką obierze drogę, znudzona ponad 50-letnim oczekiwaniem.
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