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Однією з визначальних тенденцій розвитку Європи останніх десятиріч 

є процес інтеграції і створення спочатку ЄЕС, а згодом ЄС. Зараз цей союз 
являє собою потужне економічне і політичне об’єднання, яке визначає 
ситуацію не тільки в Європі, а й у глобальних вимірах. Процес створення 
цієї спільноти був і є надзвичайно складним, вимагав врегулювання та
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узгодження цілих комплексів багатосторонніх та двосторонніх проблем. 
Особливою при цьому була і є роль великих європейських держав, зокрема 
ФРН. Її позиція щодо розширення Європи формувалась під впливом як 
економічних, так і політичних міркувань. Сповна це відноситься і до 
позиції ФРН щодо турецького членства в ЄС. Ця проблема є надзвичайно 
актуальною і наразі стоїть на порядку денному. Підходи ФРН до її 
вирішення еволюціонували під впливом цілого ряду факторів і чинників, і 
одним з вагомих при цьому був стан німецько-турецьких торговельних 
зв’язків у 1960-х -  на початку 1980-х рр. Якраз на прикладі торгівлі можна 
побачити проблеми і складнощі інтеграції, а також ефективний механізм їх 
врегулювання. Вивчення цих процесів важливо як з точки зору розуміння 
загальних механізмів інтеграції, так і з огляду на євроінтеграційні плани 
України. Турецький приклад при цьому є для нас особливо показовим. Це 
також актуально і у зв’язку з тим, що у вітчизняній і російській 
історіографії ця проблематика розглядається лише в загальному вигляді, 
без виділення окремого комплексу німецько-турецьких зв’язків і без 
розгляду стану торговельних стосунків [1-12].

Торговельні відносини між ФРН і Туреччиною в 1960-х -  на початку 
1980-х років розвивались досить високими темпами: вартісний обсяг 
товарообміну збільшився за 1964-1983-і роки з 133 млн. доларів до 1743 
млн. доларів, або в 13 разів. При цьому слід відзначити, що ФРН виступає 
головним торговельним партнером Туреччини в ЄЕС; якщо країни ЄЕС 
зайняли на середину 1970-х років майже половину зовнішньої торгівлі 
Туреччини, то частка ФРН у загальній торгівлі ЄЕС з Туреччиною, в свою 
чергу, наближається до 50%. На ФРН припадає переважна частина 
турецького експорту: 15% у 1965 році, 20% у 1970 році, 22% у 1975 році, 
близько 21% у 1981 році від загального експорту Туреччини. Значне місце 
в зовнішній торгівлі Туреччини посідає імпорт з ФРН: у 1965 році він 
складав 15%, у 1970 році -  18%, у 1975 році -  21%, а в 1980 році -  11% 
загального імпорту Туреччини. З 1967 року ФРН відтіснила з першого 
місця в зовнішній торгівлі Туреччини США і з того часу займає провідні 
позиції в турецькій зовнішній торгівлі. Лише в 1981-1982-х роках Ірак, а в 
1983 році Іран, як основні експортери нафти, відсунули ФРН на другу 
позицію в зовнішній торгівлі Туреччини, але з 1984 року ФРН відновлює 
своє лідерство [13].

У той же час слід підкреслити, що для країн ЄЕС уцілому і для ФРН, 
зокрема, значення торгівлі з Туреччиною в економічному плані досить 
невелике. Так, у другій половині 1960-х -  першій половині 1970-х років 
імпорт ФРН з Туреччини складав лише близько 0,4-0,48% загального 
імпорту країни, а експорт -  близько 0,6-1,1% загального експорту ФРН. 
Крім того, в другій половині 1970-х років відбувається абсолютне і 
відносне падіння обсягів торгівлі ФРН з Туреччиною. Але при цьому слід 
відзначити, що питома вага торгівлі з Туреччиною для ФРН значно вища,
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ніж для інших країн ЄЕС. У 1970-і роки частка Туреччини в загальному 
імпорті та експорті ФРН була приблизно в 1,5-2 рази вища, ніж в інших 
країнах ЄЕС [14]. Крім того, експорт ФРН у Туреччину значно 
перевищував імпорт з Туреччини, і, таким чином, роль Туреччини як 
ринку збуту товарів, вироблених у ФРН, значно вища, ніж як джерела 
імпорту. Ці особливості торговельних відносин ФРН з Туреччиною 
великою мірою визначали відносини між країнами, а також позицію ФРН 
відносно Туреччини в ЄЕС.

Динаміка торгівлі між ФРН і Туреччиною характеризується 
нерівномірністю. Так, хоча в 1960-х -  першій половині 1970-х років річні 
прирости товарообміну були високими та постійно збільшувались, темпи 
приросту значно відрізнялись за роками. А з 1976 року взагалі 
спостерігається падіння обсягів як експорту, так і імпорту. Це пов’язано 
передусім з економічною ситуацією в Туреччині. Так, весною 1977 року 
Турецький центральний банк через нестачу валюти припинив 
перерахування валютних коштів західнонімецьким товаропостачальникам. 
Насамперед це стосувалось приблизно 1300 дрібних і середніх фірм та 
організацій, торговельний ризик яких не був застрахований німецькою 
страховою Гермес-спілкою. При цьому турецькі отримувачі німецьких 
товарів, як звичайно, переказували кошти в Турецький центральний банк, 
але до німецьких постачальників вони не доходили. Загальна сума 
претензій західнонімецьких підприємств досягала 700-750 млн. марок. Ця 
ситуація протягом кількох років була предметом активних переговорів між 
урядами ФРН і Туреччини. При цьому федеральний уряд продовжував 
надавати Туреччині кредити, не пов’язуючи це з поверненням боргів 
німецьким товаропостачальникам. В основі цієї позиції лежали, як 
підкреслював парламентський статс-секретар міністерства економіки ФРН, 
передусім політичні міркування.

Пожвавлення турецької економіки, великий внесок ФРН в акцію 
допомоги Туреччині провідними капіталістичними державами, 
відновлення діяльності німецької страхової Гермес-спілки -  все це 
призвело до пожвавлення товарообміну між ФРН і Туреччиною з початку 
1980-х років. За 1980-1984 роки вартісний обсяг товарообміну збільшився 
на 70% у порівнянні з 1979 роком.

У зв’язку з цим слід відзначити, що на стан торгівлі між ФРН і 
Туреччиною внутрішньополітична ситуація в Туреччині впливає 
незначною мірою. Так, після втручання армії у політичне життя в 
Туреччині в березні 1971 року, а також після військового перевороту у 
вересні 1980 року товарообмін між ФРН і Туреччиною не тільки не 
зменшувався, але, навпаки, збільшувався. З німецької сторони це 
пояснювалось наведенням порядку в Туреччині військовими і зростанням 
довіри німецьких підприємців до торговельних відносин з Туреччиною.
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Ще однією рисою турецької зовнішньої торгівлі вцілому і торгівлі з 
ФРН, зокрема, є велика диспропорція між розвитком імпорту та експорту, 
що виразилось у хронічному дефіциті її зовнішньоторговельного балансу. 
У другій половині 1970-х років Туреччині способом обмеження імпорту 
вдалося знизити абсолютний розмір дефіциту, але відбулося це внаслідок 
зменшення товарообміну. При цьому випередження імпорту з ФРН над 
експортом Туреччини в ФРН збереглося. Внаслідок цього проблема 
зовнішньоторговельного дефіциту стала однією з основних у стосунках 
Туреччини з ЄЕС. Для зменшення дефіциту Туреччина ставить питання 
про торгові поступки і пільги з боку ЄЕС, а також вимагає поліпшення 
умов турецької трудової імміграції, що насамперед стосувалось ФРН. 
Передбачалось, що збільшення валютних переказів турецьких робітників з 
ФРН до Туреччини компенсує зовнішньоторговельний дефіцит і 
поліпшить економічну ситуацію в Туреччині. Підставою для цих сподівань 
було те, що перекази турецьких робітників з ФРН значно перевищували 
розмір дефіциту в торгівлі Туреччини з ФРН (в першій половині 1970-х 
років майже в 5-6 разів). Навіть у рекордний за розміром дефіциту 1976 рік 
грошові перекази турецьких робітників у 1,2 рази перевищували дефіцит у 
торгівлі ФРН з Туреччиною.

Таким чином, проблема дефіциту зовнішньоторговельного балансу 
Туреччини вцілому і в торгівлі з ФРН, зокрема, великою мірою визначала 
відносини між ФРН і Туреччиною, оскільки вона була безпосередньо 
пов’язана з однією із провідних західнонімецько-турецьких проблем -  
проблемою турецької імміграції у ФРН.

Ще однією важливою характеристикою торговельних зносин між 
ФРН і Туреччиною, яка також значною мірою пояснює позицію ФРН в 
ЄЕС щодо взаємин асоціації з Туреччиною, є структура товарообміну між 
країнами. В експорті ФРН у Туреччину переважну частину складає 
продукція машинобудування, електротехнічної і транспортної галузей 
промисловості. Протягом періоду, що розглядається, вона становила 
більше половини, а 1977 року досягла 60% експорту ФРН. При цьому в 
1970-і роки спостерігається тенденція до збільшення експорту не готових 
виробів, а деталей, вузлів, компонентів з подальшою збіркою їх у 
Туреччині.

Другою за значенням статтею торгівлі ФРН з Туреччиною була 
продукція хімічної і фармацевтичної промисловості. Експорт товарів цієї 
групи в Туреччину відбувався досить нерівномірно. Так, 1975 року вони 
займали близько 11%, а 1981 року -  майже 27% експорту ФРН, але 
вцілому продукція хімічної і фармацевтичної промисловості складала 
стабільну і велику частку західнонімецького експорту в Туреччину.

Ще одним традиційним товаром ФРН на турецькому ринку є залізо і 
сталь. Їх частка в експорті є досить постійною, хоча і відбуваються 
коливання, але більшість цієї продукції Туреччина завозить саме з ФРН.

213



Випуск 9 Історичні науки Ш НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Таким чином, основу експорту ФРН у Туреччину складає 
високотехнологічна промислова продукція, де переважають машини та 
обладнання, що переважно не виробляються в Туреччині. В окремі роки 
частка цих товарів в експорті ФРН в Туреччину досягла 85-90%.

Певний матеріал для розуміння відносин між ФРН і Туреччиною дає 
аналіз структури західнонімецького імпорту з Туреччини. Для 1960-х -  
початку 1970-х років характерне переважання сільськогосподарської 
продукції і передусім тютюну, лісових горіхів, інжиру, ізюму, що 
ввозяться в ФРН на пільгових умовах згідно з домовленостями між ЄЕС і 
Туреччиною. Крім того, значну частку імпорту складає сировина -  
бавовна, мінеральна сировина і т. ін.

У 1970-і -  на початку 1980-х років відбуваються зміни в турецькому 
експорті у ФРН. Насамперед, слід відзначити посилення промислового 
характеру турецького експорту -  різко збільшується частка готового одягу 
і товарів із шкіри (з 0,5% у 1970 році до майже 33% у 1983 році), 
текстильних виробів, головним чином з бавовни -  з майже 5% у 1970 році 
до 20% на початку 1980-х років. У той же час зменшується частка 
сировини бавовни -  з 26% у 1970 році до 5% у 1980-х роках. Товари 
продовольчої групи хоча і складають стабільно основну статтю 
західнонімецького імпорту з Туреччини (в 1980 році -  до 45%), але і тут 
відбуваються зміни -  зменшується роль сировини і напівфабрикатів і 
збільшується частка переробленої продукції харчової промисловості.

Важливою статтею імпорту ФРН з Туреччини є мінеральна сировина. 
Хоча її частка в імпорті коливається близько 2%, але зацікавленість 
німецької промисловості в цій продукції, особливо хромовій руді і її 
концентраті, є стабільною і значною.

Отже, основу західнонімецького імпорту з Туреччини складає 
продукція аграрно-промислового сектора, де в 1970-і -  на початку 1980-х 
років зростає частина готових товарів легкої та харчової промисловості. 
Значною мірою це пов’язано з тим, що ФРН є індустріальною країною, а 
Туреччина -  країною з досить сильною аграрною економікою і великою 
зацікавленістю в аграрному імпорті. При цьому аграрні сфери ФРН і 
Туреччини доповнюють одна одну, конкуренція між західнонімецькою і 
турецькою продукціями практично відсутня. До того ж німецькі споживачі 
віддають перевагу ряду типово турецьких аграрних продуктів -  горіхам, 
інжиру, ізюму, цитрусовим.

Проблеми в торговельних відносинах ФРН з Туреччиною виникають 
передовсім унаслідок митного і торговельного регулювання ЄЕС, різних 
поглядів на темпи і зміст розвитку асоціації. До того ж, турецькі товари 
змушені конкурувати на ринку ФРН із подібною продукцією з інших країн 
ЄЕС та середземноморських країн. Але щодо цього Туреччина має певні 
пільги -  згідно з умовами асоціації її експорт в ЄЕС і ФРН значною мірою 
здійснюється безмитно в рамках встановлених контингентів. Таким чином,
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у 1970-і -  на початку 1980-х років турецький експорт у ФРН здебільшого 
залежав від конкурентоспроможності турецької продукції і маркетингової 
політики.

Отже, аналіз німецько-турецьких торговельних відносин у 1960-х -  на 
початку 1980-х рр.. свідчить про надзвичайно велику роль і значення ФРН 
як основного зовнішньоторговельного партнера Туреччини. Остання 
зацікавлена в імпорті західнонімецької промислової продукції та експорті 
у ФРН продукції аграрного сектора, легкої, харчової і переробної 
промисловості. Питома вага і значення Туреччини як 
зовнішньоторговельного партнера ФРН значно менша, але і Німеччина 
мала стабільну зацікавленість у Туреччині як імпортері її продукції і як 
постачальникові ряду товарів, які у ФРН не виробляються.

Торговельні зв’язки ФРН і Туреччини здійснюються в рамках ЄЕС і 
на підставі домовленостей про асоціацію. Відсутність торговельної 
конкуренції між ФРН і Туреччиною великою мірою визначає загальний 
стан і характер стосунків між країнами, а також позицію ФРН стосовно 
асоціації Туреччини з ЄЕС і перспектив повного членства у ЄС. Нові 
можливості у зв’язку з цим виникли після підписання в березні 1995 р. 
угоди про створення митного союзу Туреччини та ЄС.

Активна економічна політика ФРН щодо Туреччини мала на меті 
також суттєві політичні міркування. В умовах протистояння двох 
суспільно-політичних систем економічні зв’язки були засобом збереження 
прозахідної орієнтації Туреччини. В сучасних умовах вони розглядаються 
як дієвий спосіб протистояння мусульманському фундаменталізму і 
екстремізму як в самій Туреччині, так і в прилеглих регіонах.

Що стосується Туреччини, то питома вага економічних відносин з 
ФРН для неї є дуже суттєвою. Через економічні відносини з ФРН 
Туреччина реалізує послідовну лінію на зближення й в кінцевому 
результаті на повну інтеграцію в європейські структури. Економічні 
зв’язки з ФРН, яка є ведучою країною ЄС, а також намагання з турецького 
боку їх розвивати, мають серйозні зовнішньополітичні наслідки для 
Туреччини. Так, вона повинна шукати способи зниження напруги у 
відносинах з Грецією, яка є членом ЄС і може впливати на політику цієї 
організації. Туреччина повинна активізувати політику по вирішенню 
кіпрського конфлікту -  особливо актуальної у зв’язку з тим, що Кіпр вже 
вирішив проблему членства в ЄС.

Отож, торговельні зв’язки між ФРН і Туреччиною певною мірою 
впливають на стан цілого комплексу політичних, економічних і соціальних 
відносин Туреччини з ФРН і з країнами ЄС. Це значення німецько- 
турецької торгівлі зберігається і до теперішнього часу і визначає у цілому 
прихильну німецьку позицію щодо повного членства Туреччини в ЄС.
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