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Stručný přehled hospodářských dějin Turecka v 60. letech 20. Století 

První pětiletý plán rozvoje 1963 – 1967 

Mluvíme – li o hospodářské situaci v Turecku v 60. letech 20. století, neměli bychom 

opomenout celou řadu faktorů: agrární rozvojová země s vysokým tempem populačního růstu, 

vývozní artikl – zemědělské produkty, nízká úroveň sociálního zabezpečení a zdravotnictví, 

průměrný růst příjmů 5,5% ročně (1950 – 1096), vysoký deficit platební bilance…na straně 

druhé se v roce 1952 Turecko stalo členem NATO a v roce  1963 byla podepsána tzv. 

Ankarská dohoda mezi Tureckem a EHS.1 Hlavním cílem této práce je stručně představit 

hospodářskou situaci v Turecku v 60. letech 20. století. Jedná se o velice rozsáhlou 

problematiku, ve které se odráží, jak problémy hospodářské, sociální, kulturní tak  i politické 

na úrovní národní i mezinárodní. Z tohoto důvodu jsme se rozhodla zaměřit na zásadní 

hospodářské/sociální úkoly spjaty s Prvním pětiletým plánem rozvoje, na  které se turecká 

vláda během 60. let. 20. století soustředila. Jedná se o téma v našem prostředí ne příliš známé, 

ač ne zcela nezajímavé, a proto bych se ráda věnovala skutečně je základním bodům tohoto 

jinak velice rozsáhlého a komplexního tématu.2  

Počátek 60. let 20. století v Turecku byl obdobím nestabilním a plným zněm a to nejen 

ve sféře politické ale i hospodářské.  Po státním převratu v na jaře roku 19603 byla založena 

                                                           
1 „Předpřístupová dohoda“. Ankarská dohoda předpokládala stupňovitou integraci, která by někdy v budoucnosti mohla být završena plným 

členstvím Turecka v celní unii.  Podle článku 2 Ankarské dohody partnerství mezi Tureckem a EHS má tři fáze: „přípravná fáze“, 

„p řechodná fáze“ a „fáze konečná“ . „Fáze přípravná“ započala 1. prosince 1964 (datum nabytí právní moci Ankarské dohody) a skončila 

dnem, kdy vstoupil v platnost dodatkový protokol, to znamená 1. ledna 1973. „Přechodná fáze“ byla završena po 22 letech, dnem, kdy se 

celní unie mezi EU a Tureckem stala operace schopnou. Ankarská dohoda a dodatkový protokol obsahují vzestupný proces integrace 

Turecka a EHS. Dokumenty obsahují tři hlavní svobody, na  kterých je to, co je dnes označováno jako EU, založeno: volný pohyb zboží, 

osob a služeb. 12 let (pro některé specifické produkty 22 let) trvalo období, než byly naplněny podmínky pro volný pohyb zboží a obchodní 

unii.  „Konečná fáze“ (není jednoznačně časově vymezena), podle očekávání, měly být založena na celní unii a na posilování ekonomické 

spolupráce a ve výsledku na podmínkách (pro obě strany) plného členství. Celní unie měla být jen jedním z kroků v širším procesu integrace 

Turecka. Vedle obchodní unie, trhu se zemědělskými produkty, tu byly také ostatní svobody. Tyto svobody a posilováni účasti Turecka na 

společné politice EU byly ustanoveny v Ankarské dohodě. „Konečná fáze“ nastartovala v roce 1996 a pokračuje dodnes a bude pokračovat 

až do dne, kdy se Turecko stane řádným členem EU. Převzato: Musilová, J.: Turecko a Evropa: Překážky Turecka na cestě do sjednocené 

Evropy a evropská perspektiva Turecka(magisterská diplomová práce). Brno 2008, s. 16 – 17. 

2 Pouze bych chtěla upozornit, že data vždy cituji dle uvedeného pramene. 

3 Demokratické straně, která bylo u moci v 50. letech 20.století, bývá často vyčítáno, že nevěnovala patřičnou pozornost dlouhodobé 

perspektivě rozvoje hospodářství.  50. léta z hlediska hospodářského rozvoje nebyly příliš úspěšná. Průměrný  roční hospodářský růst HDP 

v průběhu 50. let byl 3,4 – 4,0%. Soukromý sektor měl velkou podporu a zemědělství bylo považováno za velice významnou složku 

národního hospodářství. Navzdory pomalému tempu růstu celková poptávka postupně přesáhla nabídku a situace vyústila v několik 

inflačních vln.  
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Státní plánovací organizace (SPO). Nová vláda byla konfrontována s nelehkou hospodářskou 

situací v Turecku a její jediné efektivní řešení spatřovala právě v ustanovení Státní plánovací 

organizace, jejímž hlavním cílem byla příprava pětiletých rozvojových plánů s perspektivou 

na následujících 15 let, teda na roky 1963 – 1978. Myšlenka rozvojového plánování byla 

podporována z mnoha stran: Republikánskou lidovou stranou, která nezapřela odkaz 

etatismu4, byrokratickým aparátem, širokým spektrem průmyslníků a dokonce i 

mezinárodními organizacemi jako OECD.5 Hospodářská politika 60. let resp. i 70. let 20. 

století byla zaměřena na ochranu domácího trhu a industrializaci přes nahrazení dovozu (ISI).6 

Nová turecká vláda učinila řada opatření, aby bylo dosaženo ISI. Turecké hospodářství, 

ostatně jako hospodářství ostatních rozvojových zemí, mělo řadu problémů, které musely být 

systematicky řešeny z dlouhodobého hlediska. Nevyrovnaný hospodářský růst předešlých let  

růst měly za následek zejména přírodní vlivy a jejich dopad na zemědělství, které bylo v 

tomto období nejdůležitějším odvětvím tureckého hospodářství. Nicméně zemědělský sektor 

jako takový nebyl strategickým bodem v programu SPO. Další faktor, na který musela turecká 

vláda brát ohled byla výrazně narůstající populace7 a s tím i rostoucí problém zaměstnanosti, 

resp. nezaměstnanosti: zaměstnanost: 1955 – 12 205 272 x 1960 – 12 993 245; celková 

populace: 1955 – 24 065 000 x 1960 – 27 755 000.8   

Populace – celkově: 

                                                           
4 Viz. více: http://www.mfa.gov.tr/constitution-of-the-republic-of-turkey.en.mfa#bm2 (platné k 7. 7. 2011). Etatismus, který v Turecku 

zakořenil ve 20. letech 20. století je někdy označován jako pragmatický socialismus, nezaměňovat s komunismem, etatismus jako takový 

není proti soukromému sektoru, ale pokud v klíčových bodech soukromého sektoru dojde k závažných problémům, tak se stát ujme vůdčí 

role. 

5 Pamuk, Ş.: Economic Change in Twentieth Century Turkey: Is the Glass More than Half Full? Working Paper No. 41. American University 

   of Paris Monday the 22nd of January 2007, s. 14. http://www.aup.edu/pdf/WPSeries/AUP_wp41-Pamuk.pdf (platné k 28.6.2011) 
6 ISI (industrialization through import substitution) – industrializace přes nahrazování dovozu: velká industrializace a ochrana domácích 

výrobců po určitou dobu vybudování vlastního průmyslu. Jedna z možností, jak se rozvojové země snaží zlepšit hospodářský růst. 

7 Obrovská populační exploze byla důsledkem sociální politiky z období vzniku Turecké republiky. První dekáda Turecké republiky 

maximálně podporovala vysokou porodnost. Hlavními důvody byly vysoké ztráty zejména mladých mužů během války, myšlenka 

podporující vznik zemědělské společnosti a vznik tzv. nové generace. Trestní zákoník z roku 1926 jednoznačně odráží stanovisko tehdejší 

turecká vlády. Interrupce a jakékoliv prostředky bránící početí byly protizákonné. Od roku 1930 platil v Turecké republice zákon, podle 

kterého interrupce byla protizákonná, prostředky bránící početí nebyly doporučovány, věk pro uzavření manželství byl snížen – u žen na 15 

let a u mužů na 17 let a vláda vyhlásila boj za snížení úmrtnosti novorozenců. Ten přístup vedl k vysokému nárůstu počtu obyvatelstva 

v relativně krátké době. Rychle narůstající populace se záhy stále břemenem pro rodinu i celou společnost. Počet protizákonně prováděných 

přerušení těhotenství rostl stejně tak jako novorozenecká úmrtnost.  Od roku 1957 tato populační politika čelila nevídané kritice. Viz. více: 

Suad, J. - Najmabadi, A.: Encyclopedia of Women & Islamic Cultures: Family, body, sexuality and health. Brill – Leiden 2005, s. 311.  

8 Istatistik Göstergeler 1923 – 2006. Türkiye Istatistik Kurumu. Ankara 2007, s. 7 a 20. 
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Populace celkem  24.064.763 27.775.000 

Dospělí nad 15 let 12.205.272 12.993.245 

Děti do 15 let 9.475.220 11.427.006 

Dospělí nad 65 let  822.408 978.732 

Neudáno 37.902 49.771 

Zdroj: Istatistik Göstergeler 1923 – 2006. Türkiye Istatistik Kurumu. Ankara 2007, s. 10 a 11. 

United Nations: Demographic Yearbook, Historical Supplement. Estimates of  mid-year population and vital statistics summary: 1948 – 

1997, s 134. 1955 – 23. 853. 200; 1960 – 27. 506.000 

Karadayi, F. - Timur, S. – Macura M. - Yener, S. - Cillov, H. -  Tezmen, H. - Üner, S. - Kişnişçi H. A.: The Population of Turkey.World 

Population Year 1974. C.I.C.R.E.D. Series. The Institute of Population Studies Hacettepe University. Ankara, s. 13.  Udává celkovou 

populaci v roce 1955 24.065.000.                                                                   

Nová turecká vláda musela čelit naléhavě potřebě volající po zvýšení 

tempa růstu hospodářství a zvýšení životní úrovně 

obyvatelstva. Vedle těchto problému musela turecká vláda zohlednit vysoký deficit platební 

bilance. Zahraniční dluh Turecka dosáhl v roce 1962 částky $ 1. 666.000.000 9. Deficit 

platební bilance byl další překážkou hospodářského 

růstu. 

Platební bilance: 

rok 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

 

v mil. 

$ 

-23 - 88 - 193 - 137 - 143 - 185 - 102 - 52 - 68 - 116 -147 - 163 - 241 

 

v mil. 

$ 

- 

22.240 

- 

88.004 

-193.006 -136.472 -143.435 -184.291 -102.350 - 51.908 -67.827 -116.183 -147.455 - 160.465 -238.250 

Zdroj: Istatistik Göstergeler 1923 – 2006. Türkiye Istatistik Kurumu. Ankara 2007, s. 464. – první řádek 

Dış Ticaret Istatistikleri Yıllığı 2009. Türkiye Istatistik Kurumu. Ankara 2011, s. 2. – druhý řádek 

                                                           
9 1960: kurz TL/$ - 4,73. 1961 - 1963: kurz TL/$ - 9,04.Viz. vice.: Istatistik Göstergeler 1923 – 2006. Türkiye Istatistik Kurumu. Ankara 

2007, 432 a 464. 
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Více než 3/4  celkového objemu vývozu Turecka tvořily 

zemědělské produkty. V roce 1957 byly hlavní komodity tureckého vývozu: bavlna, sušené 

ovoce, kůže a tabák10. Turecko se tedy potýkalo s  celou řadu problému bránících 

hospodářskému rozvoji. Turecká vláda spatřovala jediné možné systematické řešení v přijetí 

systému plánovaného rozvoje hospodářství.   

Státní plánovací organizace: 

Základním krokem bylo ustanoveni Státní plánovací organizace11 (SPO), jejímž 

úkolem se stala příprava krátkodobých i dlouhodobých rozvojových hospodářských plánů a 

příprava ročních projektů podporujících jejich realizaci, resp. sestavení 15letého 

hospodářského plánu na období 1963 – 1977, jež mělo být systematickým řešením 

dlouhodobých hospodářských problému.12 Mimo to náplní SPO bylo také poradenství v 

oblasti hospodářské a sociální  politiky. SPO byla založena okamžitě po státním převratu v 

květnu 1960 a  započala s přípravou prvního hospodářského rozvojového plánu na roky 1963 

– 1967, resp. 15letého plánu pro období 1963 – 1977,  na přechodný rok 1962 byl zpracován 

plán ročního hospodářského růstu. Cílem rozvojových jednotlivých plánů byl hospodářský, 

sociální a kulturní rozvoj.13 Od roku 1961 je  SPO ústavním orgánem Turecké republiky.14 

Státní instituce pověřena přípravou, realizací a v případě potřeby i změnou plánu, je SPO.15  

Struktura SPO: SPO spadala pod úřad ministerského předsedy a  přijímala nařízení od 

Vysoké plánování Rady, které předsedal premiér a zahrnuje ministerský  kabinet. Ústřední 

plánovací organizace, sekretariát Vysoké plánovací rady  připravovaly strategické plány a 

cíle, na jejichž základě SPO detailně zpracovala jednotlivé hospodářské plány. Hospodářské 

rozvojové plány byly závazné pro veřejný sektor, pro soukromý byly pouze orientační. 
                                                           
10 CENTO Conference on  National and Regional Agricultural Development Policy – Istanbul, Turkey. Papers by Mr. M. Yamin Qureshi 

S.K., G.A.R., Joint Secretary to the Government of Pakistan, Ministry of Agriculture and Works. Istanbul 1967, s. 3. 

11 Devlet Plãnlama Teşkilãtı - DPT. 

12 Karataş, C.: Contempory Economical Problems in Turkey. Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies), Vol. 4, No. 1 (1977), s. 3.  

On – line verze: http://www.jstor.org/stable/194938 (platné k 18. 5. 2011) 

13 Viz. článek 129 Turecké ústavy 1961. Ankara 1961, s. 34. On – line verze: http://www.anayasa.gen.tr/1961constitution-text.pdf (platné 

k 28.6.2011) 

14 Tamtéž. 

15 Tamtéž. 
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Nejvyšším orgánem byl Vysoká plánovací rada, dále jen VPR, sestávající se z ministerského 

předsedy, 3 ministerských kabinetů, náměstka ministra pro plánování a 3 oddělení SPO. Na 

úrovni Rady dochází ke konfrontaci otázek technických a politických. Základním cílem bylo 

vytvořit rovnováhu mezi orgány technickými a politickými. Prvotní funkce VPR bylo 

stanovení hospodářských a právních cílů a strategie. Zejména analýza krátkodobých i 

dlouhodobých rozvojových plánů připravených SPO. Jednotlivé plány byly předkládány 

kabinetu, ale až tehdy pokud si byl VPR jista, že plán je možno předložit Velkému národnímu 

shromáždění ke schválení. Je poměrně jasné, že SPO byla pouze odborným  a poradním 

orgánem, neměla formálně přímý vliv na výběr priorit jednotlivých rozvojových plánů.16 

První pětiletý plán rozvoje 1963 – 1967, dále jen PPPR17: 

Prvotní strategií PPPR byl důraz na podporu veřejných investic směřujících do rozvoje 

infrastruktury, do vzdělání, do  rozvoj zdravotnictví a na podporu soukromého sektoru.18 Výše 

podpory byla stanovena na 640,7 milionů tureckých lir, což odpovídalo cca  10% z celkových 

investic.19 Strategie PPPR 1963 – 1967: prvotní cíle PPPR nebyly orientovaná na výrobu a 

zemědělství, ale na podporu rozvoje klíčových sektorů tureckého hospodářství. Dalším 

neopomenutelným bodem PPPR bylo snižování hospodářských a sociálních rozdílu 

v jednotlivých regionech Turecka a zvýšení životní úrovně obyvatel i ve výrazně zaostalých 

částech země. V rámci hospodářské politiky ISI se velké státní podniky staly významnými 

partnery. Vůdčí postavení měly velké rodinné holdingy, konglomeráty zahrnující výborní i 

distribuční společnosti, banky a další firmy poskytující služby.  

 

• Ekonomické cíle: roční růst HNP 7%20 (zvýšení celkových investic o 10, 7%)21 

                                                           
16 Poroy, I. – I.: Planning with a Large Public Sector: Turkey (1963-1967). International Journal of Middle East Studies, Vol. 3, No. 3 (Jul., 

1972), s. 349. On line verze: http://www.jstor.org/stable/162803 (platné k 10. 6. 2011) 
17 Jak  název naznačuje, má se jednat o první pětiletý plán rozvoje, nicméně  je nutné podotknout, že chronologicky se jednalo už o 4. plán v 

pořadí, první dva byly v Turecku nastartovány už ve 30. letech 20. století, období plánovaného hospodářství  bylo přerušeno 2. světovou 

válkou. Třetí plán byl vyhlášen na rok 1946. 

18 Kalkınma Plãnı Birinci Beş Yıl (1963-1967), 1963 Yılı programı. Ek: I. Genel ve katma bütçe ve doner sarmaye yatırımları. T.C 

Başbakanık Devlet Plãnlama teşkilãtı, Ankara 1963, s. 2. 

19Tamtéž. Rok „0“ – 1962. 

20 Dosaženo především zvyšováním podílu investic do HNP v průměru o 18, 3% v plánovaném období. Viz. více: Fry, J. – M.: Finance and 

Development planning in Turkey. Brill – Leiden 1972, s. 14. On line verze: 
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• Dosažení rovnováhy vnějších plateb 

• Podpora vzdělání a vědy – dostatečný počet odborníků v jednotlivých sektorech je 

nutný pro příznivý rozvoj tureckého hospodářství 

• Sociální spravedlnost  

• Rozvoj zdravotnictví a dostupná zdravotní 

• Vysoká úroveň zaměstnanosti a zajištění odpovídajících/upokojivých příjmů22 

• Snížení závislosti Turecka na dovozu a snižování deficitu platební bilance 

• Podpora vývozu23 

Hospodářské a sociální cíle PPPR: 

Perspektivou PPPR 1963 – 1967, resp. 1963 – 1977, bylo zaprvé dosáhnout 

každoročního růstu HNP 7%24, což by v perspektivě 15 let odpovídalo nárůstu o 75% oproti 

roku 1962, což znamenalo 145 miliard 300 miliónů tureckých lir (v cenách 1961).25 

Předpokládaný hospodářský růst per capita: 1963 – 1.790 TL rok 1967 – 2.190 TL, rok 1977 

– 3.200.26 Požadovaný investiční koeficient podporující takovéto tempo růstu byla stanoven 

na 18,3% HNP na období 1963 – 1967. Dalším neméně důležitým cílem byl systematický a 

efektivní boj s nezaměstnaností v perspektivě následujících 15 let. Rychlý populační růst (více 

                                                                                                                                                                                     

http://books.google.cz/books?id=atU3AAAAIAAJ&pg=PA19&dq=first+five+year+plan+turkey&hl=cs#v=onepage&q=first%20five%20yea

r%20plan%20turkey&f=false (platné k 29. 6. 2011) 

21Fry, J. – M.: Finance and Development planning in Turkey. Brill – Leiden 1972, s. 14. On line verze: 

http://books.google.cz/books?id=atU3AAAAIAAJ&pg=PA19&dq=first+five+year+plan+turkey&hl=cs#v=onepage&q=first%20five%20yea

r%20plan%20turkey&f=false (platné k 29. 6. 2011) 

22Devlet Plãnlama Teşkilãtı. KALKINMA PLANI (B ĐRĐNCĐ BEŞ YIL) 1963 — 1967. Ankara 1963, s. 33. On – line verze: 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan1.pdf  (platné k 28. 6. 2011) 

 
23Kalkınma Plãnı Birinci Beş Yıl (1963-1967), 1963 Yılı programı. Ek: I. Genel ve katma bütçe ve doner sarmaye yatırımları. T.C 

Başbakanık Devlet Plãnlama teşkilãtı, Ankara 1963, s. 2. 

24 Hospodářský růst HNP zaleží na mnoha faktorech např. na nárůstu populace. 

25Devlet Plãnlama Teşkilãtı. KALKINMA PLANI (B ĐRĐNCĐ BEŞ YIL) 1963 — 1967. Ankara 1963, s. 35. On – line verze: 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan1.pdf  (platné k 28. 6. 2011) 

26 Tamtéž. 
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než 3% ročně)27 sebou přinesl řadu aspektů, které bylo nutné z hlediska dlouhodobé 

perspektivy zohlednit jako např. problém i tzv. skryté nezaměstnanosti28, která se týkala 

zemědělského sektoru. PPPR navrhoval vytvoření nových pracovních pozic pro 7.500.000 

lidí.29 S čímž souvisela i problematika plánovaného rodičovství a celkově důraz na snižování 

populačního tempa růstu. V roce 1965 vešel v platnost zákon, který podporoval plánované 

rodičovství. V následujících 15letech turecká vláda poměrně úspěšně vedla anti – populační 

politiku, podporovala řadu vzdělávacích projektů o plánovaném rodičovství a poskytovala 

zdarma lékařské služby podporující plánované rodičovství.30 PPPR předpokládal, že ač silně 

podporovaný, průmyslový sektor nebude hlavním poskytovatelem nových pracovních míst. 

Sektor služeb měl nabídnout nové pracovní příležitosti. Plánovaný podíl ekonomicky aktivní 

populace v průmyslovém sektoru se měl zvýšit z 9,8% v roce 1962 (v roce 1967 11,9%) na 

15,6% na konci 15létého období.31 Samozřejmě se předpokládalo, že počet zaměstnanců 

v zemědělské sektoru poklesne (ze 77,4 v roce 1962 na 58,1 v roce 1977)32. Dalším krokem 

k dosažení blahobytu společnosti byl odpovídající počet kvalifikovaných odborníků 

v jednotlivých sektorech tureckého hospodářství. PPPR 1963 – 1967 zdůrazňoval, že pro 

kvalitně fungující stát je nutná sociální rovnost obyvatelstva a rovný přístup alespoň 

k základnímu vzdělání. Dle PPPR mělo být dosaženo 100% gramotnosti u všech dětí do 15 

let.33 Vedle toho PPPR předpokládal téměř čtyřnásobný nárůst (resp. 3,6) kvalifikovaných 

odborníků (zejména v technických oborech) ve společnosti.34  

PPPR nastartoval i strategický program rozvoje zdravotnictví. V rozvoji 

zdravotnických služeb byl kladen důraz na zvýšení ochrany lidského zdraví a života, 

                                                           
27

 Devlet Plãnlama Teşkilãtı. KALKINMA PLANI (B ĐRĐNCĐ BEŞ YIL) 1963 — 1967. Ankara 1963, s. 35. On – line verze: 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan1.pdf  (platné k 28. 6. 2011) 

28Viz. více.: Kuper, A. – Kuper, J.: The Social Science Encyklopedia. Londýn (Taylor & Francis)  1985, s.248. 

29
 Devlet Plãnlama Teşkilãtı. KALKINMA PLANI (B ĐRĐNCĐ BEŞ YIL) 1963 — 1967. Ankara 1963, s. 36. On – line verze: 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan1.pdf  (platné k 28. 6. 2011) 

30 Suad, J. - Najmabadi, A.: Encyclopedia of Women & Islamic Cultures: Family, body, sexuality and health. Brill – Leiden 2005, s. 311.  

31
 Devlet Plãnlama Teşkilãtı. KALKINMA PLANI (B ĐRĐNCĐ BEŞ YIL) 1963 — 1967. Ankara 1963, s. 40. On – line verze: 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan1.pdf  (platné k 28. 6. 2011) 

32
Tamtéž. 

33Tamtéž, s. 35. 

34Tamtéž. 
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zlepšování životního prostředí (např. školství a zdravotnictví), zlepšení výživy, problematiku 

plánovaného rodičovství a patřičnou prevenci přenosných chorob. PPPR odkazuje na úspěchy 

předešlých let, odkdy došlo k nárůstu počtu pracovníků ve zdravotnictví  v průměru téměř o 

trojnásobek (resp. 2,5).35  

Počet zaměstnanců ve zdravotnictví: 

 Lékaři (v tis.) Zubaři (v tis.) Zdrav. sestry (v tis.) 

1950 3.020 - 721 

1951 6.570 953 687 

1952 6.323 966 1.368 

1953 7.179 1.157 1.496 

1954 6.913 978 1.137 

1955 7.077 958 1.525 

1956 7.603 1.042 1.492 

1957 7.396 1.071 1.668 

1958 7.702 1.220 1.804 

1959 7.879 1.287 1.889 

1960 8.214 1.367 1.658 

1961 8.998 1.555 1.564 

1962 11.077 1.751 3.998 

Zdroj: Istatistik Göstergeler 1923 – 2006. Türkiye Istatistik Kurumu. Ankara 2007, s. 50. 

 

 

                                                           
35Devlet Plãnlama Teşkilãtı. KALKINMA PLANI (B ĐRĐNCĐ BEŞ YIL) 1963 — 1967. Ankara 1963, s. 35. On – line verze: 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan1.pdf  (platné k 28. 6. 2011) 
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Snižování deficitu platební bilance a zahraniční pomoc:  

Další bod, který byl v PPPR zohledněn bylo snižování závislosti Turecka, resp. 

maximální využití zahraniční pomoci ve prospěch budoucího snižování zahraniční pomoci, na 

zahraniční pomoci a postupná eliminace deficitu platební bilance. V roce 1962 byl zahraniční 

dluh Turecka $ 1. 666.000.000 (cca 4, 1% HDP), PPPR počítal se snížením na 2,8% v roce 

1967.36 Nová hospodářská strategie maximálně podporovala vývoz a to nejen tradičních 

vývozních artiklů jako např. bavlna, tabák, sušené ovoce, ovoce a zelenina, ale důraz byl 

kladen na rozšíření vývozu na průmyslové výrobky.  

Ve výsledku PPPR předpokládal poměrně vysoké částky plynoucí ze zahraniční 

pomoci. V roce 1962 bylo při OECD ustanoveno Konsorcium37 pro Turecko. Toto 

Konsorcium bylo zásadním poskytovatelem zahraniční pomoci. Výrazně se profilujícím 

členem konsorcia byly USA, jejíchž podpora pokračovala ve stopách Marshallova plánu. 

Zahraniční podpora byla směřována několika směry: úvěry na rozvoj, vojenská pomoc, 

technická spolupráce a dotace na rozvoj a podpůrná pomoc. Pomoc ze strany USA měla své 

opodstatnění. USA si byly vědomy nutnosti  politické stability a hospodářského pokroku 

svého strategického spojence a to v zájmu vlastní národní bezpečnosti.38 PPPR předpokládal 

zahraniční pomoc v celkové výši $1.800.000.000 v plánovaném období.39  

Shrnutí základních výsledků PPPR 1963 – 1967: 

Program plánovaného hospodářství započal v Turecku v roce 1963, kdy byl vyhlášen PPPR 

na období 1963 – 1967 (následně na něj navazoval další pětileté plány rozvoje). Systém 

plánovaného hospodářství měl vyřešit zásadní hospodářské problémy, se kterými se Turecko 

potýkalo. I přes řadu nedostatků bylo dosaženo značného pokroku oproti 50. letům 20. století. 

Zemědělská a výrobní produkce vzrostla jen asi o 3/4  oproti původnímu plánu, zatímco např. 

v sektoru služeb byl nárůst vyšší než se předpokládalo. Postupně docházelo ke zvyšování 

                                                           
36

 Devlet Plãnlama Teşkilãtı. KALKINMA PLANI (B ĐRĐNCĐ BEŞ YIL) 1963 — 1967. Ankara 1963, s. 123. On – line verze: 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan1.pdf  (platné k 28. 6. 2011) 

37 Členové: Belgie, Francie,  Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Nizozemí, Portugalsko, USA, Velká Británie, OECD a Komise EHS. 

38 V roce 1952 se Turecko stalo strategicky velmi významným členem NATO. 

39 U.S. Foreign Aid in the Near East and South Asia. Agency for International Development. Fiscal Year 1965, s. 21. 
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reálné mzdy.40 

Hospodářské výsledky PPPR byly poměrně uspokojivé sice nebylo docíleno plánovaného 

zvýšení HNP na 7% ročně v průměru ale na 6,5%. K velice dobrým výsledkům roku 1963 

výrazně přispěla nadprůměrná zemědělská úroda, což poukazovalo na fakt, že tureckého 

hospodářství bylo stále velmi závislé na zemědělském sektoru.  

HDP: 

  1962 1963 1964 1965 1966 

Turecko Plán – tempo růstu - 7% 7% 7% 7% 

Turecko 
Uskutečněný – tempo 
růstu 

- 7.7% 4.9% 4.6% 8.8% 

Zdroj: Kalkınma Plãnı Ikinci Beş Yıl (1968-1972), 1964 Yılı programı. T.C Başbakanık Devlet Plãnlama Teşkilãtı, Ankara 1967, s. 7. 

Populace a sociální problematika:  

Tempo populačního růstu se během PPPR výrazně nezpomalilo. Ač otázka snížení 

populačního růstu byla diskutována od samého počátku 60. let 20. století Několik let trvající 

dopise vyústila v roce 1965, kdy byla právně ustanovena sekce ministerstva zdravotnictví 

podporující plánované rodičovství a poskytující informace o metodách plánovaného 

rodičovství co největšímu počtu párů. V roce 1967 stoupil v platnost zákon povolující 

interrupci ze zdravotních důvodů. Boj s nezaměstnaností stále pokračoval a byl základním 

problém tureckého hospodářství, a to i navzdory faktu, že Turecko podepsalo řadu smluv 

s evropskými ale i mimo evropskými státy (např. Austrálie) o náboru dělnických profesí. Na 

straně druhé v první vlně z Turecka odcházeli nekvalifikované ale i kvalifikované pracovní 

síly, což mělo opět negativní dopad na rozvoj tureckého hospodářství. 

Populace – celkově: 

Rok  Tur. statistický úřad41 UN42 World Bank43 

                                                           
40

 Pamuk, Ş.: Economic Change in Twentieth Century Turkey: Is the Glass More than Half Full? Working Paper No. 41. American 

University of Paris Monday the 22nd of January 2007, s. 15 - 16. On – line verze: http://www.aup.edu/pdf/WPSeries/AUP_wp41-Pamuk.pdf 

(platné k 28.6.2011) 
41 Zdroj: Istatistik Göstergeler 1923 – 2006. Türkiye Istatistik Kurumu. Ankara 2007, s. 10. Data pouze k rokům končícím 0 nebo 5. 

42 United Nations: Demographic Yearbook, Historical Supplement. Estimates of  mid-year population and vital statistics summary: 1948 – 
1997, s 134. 
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1963 - 29.652.000 30.500.000 

1964 - 30.391.000 31.200.000 

1965 31.391.000 31.149.000 32.000.000 

1966 - 31.936.000 32.800.000 

1967 - 32.750.000 33.600.000 

 

Zaměstnanost: 

Rok Věk od 15 – 64  Ekonomicky aktivní  Věk do 15 a od 64 let  

1962 15.970.000 12.520.000 3.450.000 

1967 17.920.000 13.270.000 4.650.000 

Zdroj: Devlet Plãnlama Teşkilãtı. KALKINMA PLANI (ÜÇÜNCÜ BEŞ YIL) 1973 — 1977. Ankara 1973, s. 76. On – line verze: 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan3.pdf (platné k 28. 6. 2011) 

Nárůst počtu zaměstnanců ve zdravotnictví byl poměrně vysoký, čímž bylo dosaženo 

dvou cílu, resp. tří,  PPPR: 1. nárůst počtu odborníků 

2. zdravotnická osvěta 

3. zlepšení dostupnosti zdravotnické péče pro všechny – zvyšování   

průměrné délky života 

Počet zaměstnanců ve zdravotnictví: 

Rok Lékaři (v tis.) Zdravotní sestry (v tis.) Zubaři (v tis.) 

1963 11.231 1.824 4.736 

1964 10.051 1.769 4.184 

                                                                                                                                                                                     
43World Bank. On line verze:  http://search.worldbank.org/all?qterm=Turkey+1969&intitle=&as_sitesearch=&as_filetype=# (platné k 24. 6. 

2011) 
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1965 10.895 1.932 4.592 

1966 11.335 2.140 5.039 

1967 11.875 2.246 6.161 

Zdroj: Istatistik Göstergeler 1923 – 2006. Türkiye Istatistik Kurumu. Ankara 2007, s. 50. 

 

 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Průměrná 
délka života 
(letech) 

50.3 51.0 51.7 52.3 52.8 53.3 53.8 54.2 

Zdroj:World Bank: On – line verze: http://search.worldbank.org/all?qterm=Turkey+1969&intitle=&as_sitesearch=&as_filetype=# (platné k 

24. 6. 2011) 

Platební bilance a zahraniční pomoc: 

Deficit platební bilance byl dlouhodobým problémem tureckého hospodářství trvající několik 

desítek let, kdy Turecko více dováželo než vyváželo, a pokud vyváželo tak zejména 

zemědělské produkty, které velmi snadno podléhaly fluktuující poptávce. Výraznější změny 

byly nastartovány později a to od 70. let. 20.století. Turecká vláda očekávala vyšší zahraniční 

pomoc než jakou ve skutečnosti obdržela. Plánovaná zahraniční pomoc měly být 

$1.800.000.000 (cca 4,1% HNP) ve výsledku Turecko obdrželo pomoc ve výši 1,8% HNP.44 

Platební bilance: 

Rok 1963 1964 1965 1966 1967 

v mil. ($) - 320 - 126 - 108 -228 - 162 

v mil. ($) -319.529 - 126.458 - 108.215 - 227.761 - 162.335 

Zdroj: Istatistik Göstergeler 1923 – 2006. Türkiye Istatistik Kurumu. Ankara 2007, s. 464. – první řádek 

Zdroj: Dış Ticaret Istatistikleri Yıllığı 2009. Türkiye Istatistik Kurumu. Ankara 2011, s. 2. – druhý řádek 

 

                                                           
44

 Fry, J. – M.: Finance and Development planning in Turkey. Brill – Leiden 1972, s. 21. On line verze: 

http://books.google.cz/books?id=atU3AAAAIAAJ&pg=PA19&dq=first+five+year+plan+turkey&hl=cs#v=onepage&q=first%20five%20yea
r%20plan%20turkey&f=false (platné k 29. 6. 2011) 
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Abstract:  Main aim of this paper is to briefly present economical situation of Turkey in 1960´s 

fosucing on crucial ecomonical indicators  such as population growth, employment, deficit of balance 

payment, growth rate GNP and foreign assistance during the first phases of turkish planned economy 

1963 – 1967. 

 


