TURKIA TA
EUROPA
Azkeneko astean, Turkiak eta Elkarrekiko Merkatuak tratatu bat izenpetu
dute. Tratatu onen bidez, Greziarekin
bezela, Elkarrekiko Merkatuak bere babesean artzen du Turkia. Beraz, Turkia
ez da sartzen Elkarrekiko Merkatuan eskubide osoko norbait bezela; ortara,
urteen poderioan iritxiko. Au onela gertatzeak ez gaitu arritu bear. Turkia, ekonomiari dagokionez erdia azitakoa da
oraindik gai askotan. Elkarrekiko Merkatuan parte artzen dutenak berriz,
mundu guztian aurreratuenetakoak dira. Orregatik tratatu onen bitartez Elkarrekiko Merkatuak eta Turkiak erabaki
dutena labur esan bear balitz, auxe izango litzake: Turkiak, Elkarrekiko Merkatuko beste edozeñek añe eskubide ditu, bete-bearrak berriz beste edozeñek
bañan gutxigo. Elkarrekiko Merkatuan
oso-osorik norbait izatera, beste bear
oiek bete al izatera allatzen danean iritxiko da.
Benetan mesedegarria da tratatu au
Turkiarentzat; onela ekonomiarentzat
gaitzik ez datorkio, mesede ugari baizik.
Dagigunez, aurreratutako erriak, geie-

nean, oso industrializatuak izaten dira.
Orregatik, erri oiek gauzak, ugarigo,
merkego ta obetogo sortzen dituzte. Erdi azitako erriak, nolabait atzeratutako
erriak berriz, nola makina gutxi dauzkaten, eta zaarak gañera, gauz bakoitza
egiteko denbora geiago ta lan geiago
gastatzen dituzte. Orduan gauz gutxigo
eta galestiagoak sortzen dituzte. Erri
aurreratutako gauzak nolanai ta libre
sartuko balirake erdi azitako erri batean, jendu guziak atzerriko gauzak erosiko lituzke, merkeago lirakelako. Ori
gertatu ezkero erdi azitako erri bat elitzake iñoiz industrializatuko, industri
oiek eroslerik ezlutekelako izango, ta
jakiña, egindakoa saltzen ez baldin bada
dana ankaz gora dijoa. Ori gertatu ez
dedin jartzen dituzte erriak bere mugetan aduanak. Eta ori gertatu ez dedin
Elkarrekiko Merkatuak eta Turkiak
izenpetu dute tratatu berezi bat. Izan
ere Turkiak Europako industri gauzentzako aduana iriki bear baluke, bere industria ittoko luke. Elkarrekiko Merkatuak Sartzeko ordea, Erromako Tratatuak dionez, aduanatako eskubideak jatxi edo ezereztu egin bear dituzte bertan
sartzen diranak; izenpentutako tratatu
onen bidez Turkiari, oraingoz, bete-bear
ori kendu egin diote. Bañan, Turkiak berak sortzen dituanak, nekazaritza gauzak batez ere, bide idikia izango dute
Elkarrekiko Merkatuko erri guztietan.
Ongi etorria izan bedi Turkia Europara. Izan ere Europako istorian ez da
arrotz egiten Turkiaren izena. Asi Kostantinoplaren artzeatik (1453) eta Europako lenengo gudaren bukaera arte
(1918) zer ikusia aundia izan du Turkiak
Europan. Gonparazio baterako, Gaurko
Errusiak Europan eta eta sartaldean daukan tankerakoa.
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