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dovolte mi, abych vás pozdravil a nabídl vám přílohu věnovanou Turecku a jeho 

vzájemným vztahům s Českou republikou.

Od počátku našich diplomatických kontaktů v roce 1924 byly vždy naše vztahy 

s Československem, později Českou republikou, spojeneckou zemí v NATO, a naším 

partnerem v Evropské unii, s nímž sdílíme společné hodnoty, na přátelské bázi. Za 

uplynulých 90 let se mnoho věcí změnilo a byl nastolen nový světový řád. Jedno ovšem 

zůstává stejné: silné pouto a přátelství mezi našimi národy. 

Věřím, že rovněž kontakty mezi politiky na nejvyšší úrovni jsou důležitým nástrojem 

k dalšímu posílení našich vztahů. Důležitým vkladem byla návštěva tureckého premiéra  

Recepa Tayyipa Erdoğana v Praze v únoru 2013. Dalším důležitým milníkem ve 

spolupráci obou zemí může být cesta českého předsedy vlády Bohuslava Sobotky do 

Turecka, která se chystá v nejbližší budoucnosti.

Dvoustranné vztahy mezi našimi státy nebyly nikdy lepší než dnes. Ekonomické 

a obchodní kontakty se rozvíjejí bez ohledu na ekonomickou krizi. Obchodní bilance 

mezi ČR a Tureckem dosahuje téměř čtyř miliard dolarů. Vzájemné investice vzkvétají a jsme velmi 

potěšeni neutuchajícím zájmem českých firem o turecký trh. 

Na turecké straně rovněž existuje zájem o společné byznys projekty s českými společnostmi. 

Majíce toto na paměti, přijali jsme roli partnerské země na Mezinárodním strojírenském veletrhu 

v Brně v roce 2013. A přesto se zde turečtí obchodníci potkávají s jednou nemalou překážkou – 

a tou je dostupnost českých víz. Flexibilnější přístup k řešení tohoto problému by jistě v budoucnu 

ještě vylepšil naše ekonomické vztahy a vytvořil by další obchodní příležitosti.

Je rovněž skutečností, že katalyzátorem vzájemného sblížení států i lidí v nich žijících bývají 

kulturní vazby. Proto se naše vláda snaží urychlit založení Tureckého kulturního centra Yunuse 

Emreho v Praze. Možnost studovat turkologii na Univerzitě Karlově rovněž chápeme jako 

neocenitelný a klíčový moment pro vytváření bližších kulturních vztahů. 

A konečně bych rád připomněl, že má Turecko politickou vůli a odhodlání dále rozvíjet vzájemný 

dialog a spolupráci s Českou republikou ve všech oblastech a že jsme připraveni učinit kroky, které 

nás k tomu dovedou. Ahmet Necati Bigali, velvyslanec Turecka v ČR
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Turecko prošlo od roku 2002 

hlubokou ekonomickou transfor-

mací. Od té doby zaznamenalo 

výjimečný růst hrubého domá-

cího produktu (HDP). Ve zmíně-

ném období (2002–2013) dosá-

hl ročně průměrně šesti procent 

a HDP na hlavu se zvedl až na 

18 900 dolarů v roce 2013.

V letech 2010, respektive 
2011 překonal ekonomický 
boom veškerá očekávání 

a turecké hospodářství narostlo 
o 9,2, resp. 8,5 procenta, což byl 
po Číně druhý nejlepší výsledek na 
světě. V současnosti je Turecko 16. 
největší ekonomikou světa s HDP 
ve výši 830 miliard dolarů (2013). 
Skvělé hospodářské výsledky 
v poslední dekádě navíc upevnily 
u expertů a mezinárodních institucí 
důvěru v ekonomiku země půlměsíce 

Země půlměsíce – ekonomický tygr 
uplynulé dekády

k výjimečnému posílení tureckého 
vývozu. Export ze země na zahraniční 
trhy narostl v té době pětkrát ze 47 
miliard dolarů až na 151 miliard dolarů 
v loňském roce. Celková obchodní 
bilance Turecka se v uplynulých deseti 
letech navýšila téměř čtyřikrát. 

Česká republika dnes patří k vý-
znamným obchodním partnerům naší 
země. Vzájemná obchodní výměna 
mezi oběma partnery se za uply-
nulých pět let téměř ztrojnásobila 
a dosáhla asi 2,8 miliardy dolarů.

Až do roku 2011 byla obchodní bi-
lance mezi oběma státy velmi vyváže-
ná, ale kvůli poklesu domácí poptávky 
v České republice má turecký vývoz do 
ČR klesající tendenci, zatímco český 
export k nám stale roste. Podle sta-
tistických dat vyvezly turecké firmy do 
ČR v roce 2013 zboží za 1,14 miliardy 
dolarů, což je nárůst zhruba o tři 
procenta, a na druhé straně český 
export do Turecka narostl o téměř 23 
procent na 2,21 miliardy. 

Necmi Ugurlu, obchodní rada 
velvyslanectví Turecka v České 

republice

Na Českou exportní banku v Turecku slyší    

inzerce

„Místní investoři mnohdy 

říkají, že nebýt úvěrů od České 

exportní banky, některé zakázky 

by české firmy nezískaly,“ říká 

ředitel zastoupení CzechTrade 

v Istanbulu Michal Koščo. Nikoli 

poprvé se mluví o tom, že 

turecké investory zajímá banka 

českého dodavatele.
Ke konci července zaujímalo 

Turecko s 20 procenty druhé místo 
v teritoriální struktuře portfolia 
České exportní banky (ČEB). Turec-
ko je tradičním odběratelem čes-
kých energetických zařízení včetně 
kompletních elektráren.

Potvrzuje to i fakt, že jedním 
z největších současných exportních 
případů ČEB je výstavba tepelné 
elektrárny včetně lignitového dolu 
pro tureckou společnost Adularya. 
„Elektrárna bude mít po dokončení 
dva bloky, každý o výkonu 145 MW. 
Tento projekt je dokladem úsilí tu-
recké vlády posílit výrobu elektrické 
energie v zemi a zároveň přispět 
k nezávislosti země na dovážených 
zdrojích. Pro ČEB i české dodava-
tele je realizace projektu Adularya 
významnou referencí na tureckém 
i celosvětovém trhu kompletních 
energetických zařízení,“ říká před-
seda představenstva a generální 
ředitel ČEB Karel Bureš.   

Nepromarnit 
momentální šance    

Kromě energetiky, která je pro 
české firmy dlouhodobě nejúspěš-
nějším oborem v Turecku (nejvý-
znamněji zde investoval ČEZ), jsou 
perspektivními obory také kolejová 
doprava nebo automobilový prů-
mysl.

„Dalšími zajímavými obory jsou 
zdravotnictví, farmacie, dodávky 
do strojírenství a zemědělského 
sektoru,“ informuje Michal Koščo. 
Na otázku, zda je pro české doda-
vatele spolupráce s ČEB výhodou, 

odpovídá: „Státem podporované 
exportní financování je lákadlem 
všude ve světě. Na příkladu Turecka 
je vidět, že jsme zde díky financová-
ní ČEB úspěšní. Místní investoři vám 
mnohdy řeknou, že nebýt úvěrů od 
ČEB, některé zakázky by české firmy 
nezískaly.“

CzechTrade navíc v Turecku s ČEB 
úzce spolupracuje při podnikatel-
ských misích. Příkladem spolupráce 
byl i letošní veletrh ICCI, kterého se 
poprvé zúčastnili zástupci ČEB a je-
jich přítomnost ocenili jak turecké, 
tak i české firmy.

Čeští exportéři pozitivně hod-
notili, že se s nimi prezentuje také 
exportní banka, a dodávali, že tu 
mohla být už dříve a trvale. Dokon-
ce bylo slyšet i názory, že přínosné 
by proto bylo zřídit zastoupení ČEB 
v Turecku, aby její představitelé 
mohli české exportéry podpořit pří-
mo na místě, doprovázet je na jed-
nání s tureckými klienty a nabídnout 
jim i financování podpořené státem. 
Na tento trh se totiž intenzivně tla-
čí jiné země. Ty však nabízejí hlavně 
financování, ale neumí kompletní 
dodávky. Když české firmy nevyužijí 
této momentální příležitosti, obsadí 
turecký trh jiní, lépe připravení. A to 
by byla škoda. 

Optimismus, trpělivost, 
vytrvalost
Mít dobře připravený projekt 
v Turecku ovšem nestačí. Důležité 
je důkladně se připravit a se-
známit se s místními specifiky. 
Podmínky tureckého trhu jsou ve 
srovnání s tím, na co jsou české 
firmy zvyklé z evropských zemí, 
dosti odlišné. Určitě se vyplatí 
využít služeb místních odborníků 
a nezbytné kontakty vám mohou 
pomoci zprostředkovat i zahranič-
ní kanceláře CzechTrade v Istanbu-
lu a Ankaře.

K tureckému specifiku patří 
například to, že zde velkou roli 
hrají osobní vztahy a kontakty, 
protože Turci chtějí nejdříve svého 
obchodního partnera dobře poznat, 
a až potom dělat obchod. Proto 
jsou preferována osobní setkání 
a součástí jednání jsou i témata 
týkající se rodiny nebo v Turecku 
velmi populárního fotbalu. Zároveň 
jsou tu velmi ceněné reference od 
místních firem, které mají mnohem 
vyšší hodnotu než reference ze 
zahraničí. Zástupci českých firem se 
také musí připravit na to, že jednání 
s tureckými obchodními partnery 
jsou většinou velmi dlouhým pro-
cesem a musí se obrnit trpělivostí. 
Přesto nesmějí ztrácet optimismus 

a nechat se odradit.
I v Turecku je třeba dodržovat 

pravidlo „důvěřuj, ale prověřuj“ 
a zjistit si o svém obchodním 
partnerovi co možná nejvíce 
informací, abyste předešli pří-
padným budoucím problémům. 
I v tomto případě vám může 
pomoci zahraniční kancelář 
CzechTrade v Istanbulu.

Na spolupráci s touto kanceláří 
a obchodním radou ČR v Ankaře 
Arnoštem Karešem nedají v ČEB 
dopustit. Generální ředitel ČEB 
Karel Bureš tvrdí: „Spolupráce 
s těmito institucemi v Turecku se 
nám osvědčila v mnoha případech. 
Díky ní se dveře pro české firmy na 
tureckém trhu otevírají snáz.“ Dal-
ším krokem, který přispěje k rozvoji 
česko-tureckých obchodních vztahů, 
bude podnikatelská mise organizo-
vaná Hospodářskou komorou ČR 
ve spolupráci s tureckým Velvysla-
nectvím v Praze, Velvyslanectvím 
ČR v Ankaře, Generálním konzulá-
tem ČR v Istanbulu, Istanbulskou 
hospodářskou komoru a Izmirskou 
hospodářskou komorou ve dnech 9. 
až 13. září 2014.         

Petr Križan, ředitel odboru 
Mezinárodní vztahy 

a komunikace České exportní 
banky 

a její budoucnost. Například OECD 
očekává, že bude Turecko v letech 
2012–2017 nejrychleji posilující 
ekonomikou mezi členskými zeměmi 
s průměrným růstem 5,2 procenta.

Strategie růstu: 
zaměření na export

Země se od roku 1980 zaměřila 
na export. Základním cílem stra-

tegie bylo vytvořit na vnější svět ori-
entovanou ekonomickou strukturu 
v rámci volného trhu a integrovat se 
na světových trzích. 

Na základě této nové strategie byla 
opatření týkající se intenzivního expor-
tu a obsahující řadu různých aspektů, 
které mu měly pomoci, zaměřená na 
liberalizaci zahraničního obchodu. 
V uplynulých deseti letech pak došlo 

Pozvánka do světa obráběcích strojů
MSV BRNO 2014  |  29. 9. – 3. 10.
Rádi bychom Vás pozvali k návštěvě expozice KOVOSVIT MAS, a.s. na mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně. 

Přijďte se seznámit s historií společnosti, která v letošním roce slaví 75. let výročí 
od svého založení. Představíme Vám kompletní sortiment našich obráběcích strojů, 
slévárenských odlitků a nabídku poskytovaných zákaznických služeb.

Rádi Vás přivítáme 
v pavilonu P,  
stánek č. 120

www.kovosvit.cz

Vystavované stroje:

� Multicut 500i
� MCSY 80  

(historický exponát)
� MCU 700
� SP 430 MC
� robotizované pracoviště  

(2 × SP 280 SY, robot Fanuc)

A140003403

Karel Bureš, předseda před-
stavenstva a generální ředitel 
České exportní banky
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V uplynulých letech patřilo 
Turecko mezi tzv. „Shining 
Stars“ na poli rozvíjejících se 

ekonomik, když s růstem HDP v roz-
mezí od 8,6% až 9,2%, s výjimkou 
r. 2012 a tehdejším růstem ve výši 
2,2%, atakovalo přední světové 
příčky. V roce 2013, pak ve srovnání 
s r. 2012, turecká ekonomika přidala 
na tempu a meziročně rostla o 4%, 
resp. o 4,3% za první čtvrtletí r. 
2014.

Oproti roku 2012 si tak Turecko 
zachovává solidní tempo růstu, 
které nicméně zdaleka nedosahuje 
hodnot blížícím se magické hranici 
10%. Zdá se, že éra politického 
komfortu současných vládních entit 
založená na sprintující ekonomice, 
trhající růstové rekordy, je minulostí.

Přesto geografická dostupnost 
trhu, demografická struktura, 
dynamicky se rozvíjející průmyslová 
základna, rostoucí spotřeba na 
obyvatele a stabilní růst HDP činí 
z Turecka atraktivního partnera 
se strategickým významem. Kdo 
má stále tuto zemi spojenu s dříve 
ustáleným slovním pojmem „turecké 
hospodářství“ symbolizujícím chaotic-
ký a neefektivní ekonomický systém, 
je při návštěvě rychle rostoucích 
aglomeracích typu Istanbul, Ankara, 
Izmir, ale též Mersin, Adana, Bursa, 
Samsun, nově též v líhni tzv. ana-
tolských tygrů jako je Gaziantep, Kay-
seri a Konya, rychle vyveden z omylu. 
Dnešní Turecko je rychle se rozvíjející 
zemí, o jejíž trh s téměř s více než 76 
miliony spotřebiteli se ucházejí expor-
téři a investoři z celého světa.

Vleklé strukturální 
problémy

Soudobá turecká ekonomika 
má však i své vlastní vlekoucí se 
strukturální problémy, zejména pak 
obrovský sklon ke spotřebě, resp. 
nízkou míru úspor domácností, vyso-
kou zadluženost privátního sektoru, 
či přílišnou závislost na dodávkách 
primárních energetických surovin.

Skutečnou Achillovou patou je 
pak enormní deficit platební bilance 
běžného účtu financovaný z převáž-

Turecká ekonomika přidala na temp u. Jaká odvětví ji nejvíce pohánějí?
roku dosáhlo hodnoty 203 miliard 
USD, nejvíce v novodobé historii Tu-
recka. Z našeho praktického pohle-
du, tj. optikou českých exportérů, to 
znamená, že i silné turecké privátní 
holdingy, donedávna nemající zájem 
o „buyer´s credit“ či projektové 
financování, nyní poměrně usilovně 
hledají „alternativní“ penězovo-
dy. Tato skutečnost skýtá velkou 
přidanou hodnotu pro ČEB a EGAP 
poskytující exportní financování 
a pojištění českým exportérům.

Export táhnou ocel, 
železo, auta

Byť je trendem v tureckém vývozu 
z dlouhodobého hlediska postupné 
snižování váhy primárních sektorů 
(jako zemědělství a nezpracované 
suroviny) ve prospěch průmyslové 
produkce s vyšší přidanou hod-
notou, stále jsou exportní výkony 
taženy zejména zbožím s nízkou, re-
spektive žádnou přidanou hodnotou 
jako je ocel a železo.

Nejdůležitějším tureckým prů-
myslovým odvětvím se v průběhu 
minulých let stal automobilový 
průmysl, který svým podílem na 
exportu předstihl i tradiční textilní 
a oděvní produkci. Vývoz v tomto 
oboru v roce 2013 představoval 
téměř 11,2% celkového exportu 
země a dosáhl hodnoty přes 17 
miliard dolarů. 

V loňském roce bylo v Turecku 
vyrobeno cca 1,13 mil. vozidel. 
Na dalších místech se profilují 
elektrické spotřebiče, zejména 
bílá technika, jakož i tradiční tu-
recká vývozní položka - potraviny 
(ovoce, zelenina, suché plody, 
koření aj.) a textilní průmysl, 
tj. produkce oděvů a dalších 
textilních výrobků. Velmi sluš-
nou dynamiku a exportní výkony 
vykazuje i chemický průmysl, pro-
dukce farmaceutik a výroba lodí. 
Vlajkovou lodí tureckého hos-
podářství doma i v zahraničí je 
pak stavebnictví. Velké stavební 
konglomeráty operující zejména 
v Turkických republikách, zemích 
Zálivu, ale i v Rusku a severní 

Africe mají v globálu kontrahová-
no celosvětově nejvíce zakázek, 
hned po Číňanech.

Nelze současně opomenout 
oblast služeb, zde pak cestovní 
ruch a s ním související hotelové 
služby a gastronomii. Turecko se 
řadí v několika posledních letech 
mezi nejnavštěvovanější svě-
tové turistické destinace. Zemi 
navštívilo v loňském roce 34,9 mil. 
zahraničních návštěvníků. Počet 
přijíždějících cizinců se meziročně 
zvýšil o 9,84%. Celkové příjmy 
z cestovního ruchu za rok 2013 
činily 32,3 mld. USD, což předsta-
vuje nárůst o 11,4% oproti roku 
2012.

Arnošt Kareš, vedoucí 
obchodního a ekonomického 

úseku Velvyslanectví ČR 
v Ankaře

né většiny jen za pomocí krátkodo-
bého (spekulativního) zahraničního 
kapitálu. Byť deficit běžného účtu 
platební bilance k HDP vykazuje 
zlepšující se tendenci na hodnotu 
v r. 2013: 6,9%, oproti hrozivým 
10% v roce 2011, stále se jedná 
o zásadní strukturální problém, 
resp. absenci konkurenceschopnosti 
tureckého zboží a služeb na meziná-
rodních trzích.

Tento fakt věrně reflektuje 
skutečnost, kdy turecká ekono-
mika postrádá hodnotné globální 

značky, které by mohly táhnout 
exportní výkon Turecka a mohly 
úspěšně komercionalizovat své 
produkty v zahraničí. Z žebříčku 
konkurenceschopnosti zemí sesta-
vovaného Světovým ekonomickým 
fórem (WEF) vyplývá, že si Turecko 
v loňském roce pohoršilo postavení 
o jednu příčku a kleslo na aktuál-
ní 44. místo oproti předchozímu 
srovnání.

Smutným rekordem je též enorm-
ní zadlužení tureckého privátního 
sektoru, které v polovině letošního 

Česká banka 
pro český export Česká exportní banka, a.s.

n plně ve vlastnictví českého státu
n jeden z pilířů proexportní politiky 
n poskytuje exportní financování 

zejména v rizikovějších teritoriích
n klienty banky jsou čeští vývozci 

bez ohledu na velikost obratu 

Ratingové hodnocení
Standard and Poor’s  AA- 
Moody’s Investors Services  A1

Produkty
n Předexportní úvěry
n Dodavatelské úvěry
n Záruky
n Odkup vyvozních pohledávek
n Financování investic v zahraničí
n Odběratelské úvěry

Česká exportní banka, a.s. 
Vodičkova 34, 111 21 Praha 1, Česká republika
tel.: +420 222 843 111, e-mail: ceb@ceb.cz
fax: +420 224 226 162
www.ceb.cz 
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Turecká ekonomika je v současné době hodnocena jako sedmá nejsilnější v Evropě a sedmnáctá na světě. 
Mezinárodní měnový fond definuje turecké hospodářství jako rozvíjející se tržní ekonomiku, která činí 
z Turecka jednu ze světových nově industrializovaných zemí, která je zajímavá nejen strategickou polohou 
jako důležitý obchodní uzel mezi Východem a Západem, ale především rychlým rozvojem všech hospodář-
ských odvětví. 

Turecko: Země s velkým potenciálem  
pro české strojírenství

Zlatá medaile MSV 2013, na Mezinárodním strojí-
renském veletrhu Brno 2013 získal KOVOSVIT MAS 
za multifunkční obráběcí centrum zlatou medaili.

Českému exportérovi se tak nabízí řada zajímavých obchodních akvi-
zic včetně strojírenských produktů, které mají ve světě dlouhodobě 
dobré jméno a jsou stále více a více vyváženy do řady západních desti-
nací včetně Spojených států.
Příležitosti pro strojírenské technologie jsou ve všech segmentech 
tureckého hospodářství. Země patří mezi přední světové producenty 
zemědělských produktů, textilu, motorových vozidel, lodí a ostatních 
dopravních strojů, stavebních materiálů, spotřební elektroniky a domá-
cích spotřebičů.
V současné době vidíme mimo jiné i velký potenciál v oblasti energe-
tiky, která vzhledem k podpoře státu skýtá nemalé možnosti v oblasti 
dodávek hi-tech technologií a strojírenských celků. Oproti konkurenci 
dokážou tyto stroje obrábět velké složité díly a celky, což nás řadí mezi 
šest světových výrobců v produkci hi-tech.
A tímto směrem se ubírá i zákazník, který nyní preferuje více než 

jednoduché obráběcí stroje, sofistikované multifunkční, robotizované celky 
a komplexní strojírenské linky na klíč, které se vyznačují vysokou trvanlivostí 
a stabilitou. Ty jsou pro něj z dlouhodobého hlediska výhodnější a ekonomicky 
zajímavější. Tento trend vnímáme i na tureckém trhu.
Samozřejmě musíme počítat s tím, že turecký zákazník je především dobrý ob-
chodník a má obrovský tlak na cenu. Moc dobře ví, co potřebuje, a především za 
kolik si dané technické řešení může pořídit. Návratnost investice je pro něj zásad-
ní. O to důležitější je pro firmu vědět, jakým způsobem chce sebe sama nebo svůj 
produkt na tomto trhu prezentovat. Turecký zákazník vyžaduje jasné a přesvěd-
čivé argumenty, které dokážou rychle zaujmout jeho pozornost a koncentraci. 
Přesto pokud chceme, aby české strojírenství bylo na tureckém trhu více vidět, 
musíme být schopni cenově se tomuto zákazníkovi rychle přizpůsobit.

Martin Volný, manažer marketingu KOVOSVIT MAS

Turecká ekonomika zaznamenala 

v loňském roce výrazný růst. 

HDP narostlo o 4 procenta, což 

je výrazně lepší výsledek než 

u většiny evropských ekonomik. 

Přesto však hospodářství země 

ohrožuje řada rizikových faktorů 

a výhled se zhoršuje.

Silná domácí poptávka nastar-
tovala v uplynulém období 
dovoz zboží. Na druhou 

stranu tato poptávka, vysoké 
ceny potravin a výrazná devalvace 
turecké liry na konci roku 2013 vedly 
k inflaci ve výši 7,4%. Skutečná 
inflace tak byla vyšší než prognóza 
centrální banky.

Před nadcházející volbou pre-
zidenta, která proběhne v srpnu 
2014, je společnost Coface, která 
se zabývá pojištěním pohledávek, 
opatrná v hodnocení podnikových 
rizik v Turecku. Pokud politické 
napětí znovu poroste, jako tomu 
bylo v prosinci 2013 a letos v lednu, 
mohou prý zemi začít opouštět 
zahraniční investoři, což by vedlo 
k výkyvům na měnových trzích. To 
může ještě zvýšit externí dluh, který 
je již nyní astronomický.

Brzdící ekonomika, 
propad měny, vyšší 
nezaměstnanost

Ačkoli byl růst v roce 2013 neob-
vykle vysoký, letos už Turci očekávají 
zpomalení ekonomiky, které může 
postupně vést k nárůstu neza-
městnanosti. Důvodů, proč turecké 
hospodářství brzdí, je hned několik. 
Kromě toho, že domácí poptávka 
oproti loňsku mírně poklesla, jsou 
zde ještě vyšší úrokové sazby 
a omezení, která mají zabránit nepři-
měřenému růstu úvěrů.

Ostrý propad turecké měny 
na přelomu roku představuje pro 

Turecká ekonomika v roce 2014: 
Rizik a negativ přibývá

soukromý sektor riziko v podobě 
vyšších nákladů na výrobu a provoz, 
a nižších marží, i když jednoznač-
ně pomáhá exportu. Společnost 
Coface tak letos v březnu zařadila 
úvěrový rating A4 Turecka do reži-
mu „negative watch“.

„Za těchto okolností by odvětví 
závislá zejména na domácí poptáv-
ce čelila vysokému riziku. Odvětví 
orientovaná na vývoz budou ve vý-
hodnější pozici a budou těžit z eko-

nomického oživení v Evropě, která 
je hlavním obchodním partnerem 
Turecka, a také ze slabé liry“, řekl 
Seltem Iyigun, ekonom společnosti 
Coface.

Vybraná odvětví 
turecké ekonomiky
Stavebnictví: Poptávka po 
bydlení klesá

Očekává se, že pokles domácí 
poptávky a nárůst úrokových 

GTL: Specialista na přepravu mezi Českem a Tureckem
Turecko je rychle rostoucí, dynamický a atraktivní 

trh s 75 miliony spotřebiteli. Jde o stabilní ekonomické 
a podnikatelské prostředí, které v současnosti stále více 
přitahuje české podnikatele. Z hlediska vzájemného 
obchodu se řadí mezi nejvýznamnější partnery ČR ve 
středomořském regionu.

„Velmi důležitá je pro české i turecké firmy komplexní 
nabídka dopravních a logistických služeb a spolupráce 
s takovým partnerem, který zná zahraniční prostředí a je 
schopen efektivně plánovat celý logistický proces,“ říká 
Atanasios Iliopulos, obchodní ředitel GTL.

Společnost GTL působí již 15 let v oblasti sběrných služeb, dokládek a celovozo-
vých přeprav se zaměřením na Turecko, Řecko, Kypr, Rumunsko a Bulharsko. Od 
letošního roku nabízí GTL rovněž přepravy do Srbska a zemí západního Balkánu. 

GTL je již řadu let specialistou na zemi půlměsíce. 
„Turecká mentalita se od středoevropské velmi liší, 

naší výhodou je znalost tamní kultury a jazyka. GTL má 
v Istanbulu vlastní zastoupení, které pečuje o bezproblé-
mové vyzvednutí, resp. doručení zásilek a zajišťuje ko-
munikaci s odesílateli, příjemci a zákazníky,“ doplňuje 
Atanasios Iliopulos.

Výhodou systému sběrné služby GTL je nízká cena, 
které lze dosáhnout jen díky maximálnímu využití kapa-
city kamionů a efektivnímu plánování jejich tras. Můžete 
využít možnosti přeprav 

od jednoho kartonu door to door až po kompletní 
kamion. GTL nabízí i přepravy nebezpečného zboží 
(ADR). www.gtl.cz

sazeb bude mít negativní dopad na 
stavebnictví. Prodej bytů vykázal 
v prvním čtvrtletí šestiprocentní 
propad v porovnání se stejným 
čtvrtletím roku 2013, což je ovšem 
lepší výsledek, než se očekáva-
lo. Počet bytů financovaných na 
základě hypotéky však ve stejném 
období klesl o 30 %. Růst úro-
kových sazeb by v krátkodobém 
až střednědobém horizontu mohl 
vyvinout tlak na prodej, což by 
následně mělo negativní dopad na 
průmyslová odvětví úzce spojená 
se stavebnictvím.
Textilní a oděvní průmysl těží ze 
slabé domácí měny

Devalvace liry je výhodná pro 
textilní a oděvní průmysl, ne-
boť textilie a oděvy budou více 
konkurenceschopné vůči zboží 
stejné úrovně. Tento sektor již 
využívá blízkost evropských zemí 
(jejich hlavních zákazníků), své 
dovednosti a rozsáhlý strojový 
park. Prvotní data ukazují, že 
ekonomické oživení v Evropě vedlo 
k posílení vývozu tureckých textilií 
a oděvů do tohoto regionu. V roce 
2014 by vývoz mohl vyrovnat 
snížení domácí poptávky. Hlavním 
rizikem, kterému tento sektor čelí, 
je volatilita směnných kurzů a cen 
surovin.
Automobilový průmysl: Propad 
na domácím trhu, zaměření na 
vývoz

Omezení spotřebitelských úvěrů, 
nárůst daní a devalvace liry pravdě-
podobně negativně ovlivňují prodej 
automobilů na domácím trhu. Prodej 
lehkých užitkových vozidel a osob-
ních automobilů v období ledna až 
dubna meziročně prudce klesl o 25, 
5%. Očekává se však, že oživení 
na evropských trzích a devalvace 
liry povede k posílení exportu, který 
vykázal čtyřprocentní meziroční 
nárůst. Zmírnění daňové zátěže by 
tomuto odvětví umožnilo více těžit 
ze silného potenciálu na domácím 
trhu. Businessinfo, jap
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Turkish Airlines: Nejlepší aerolinky v Evropě

Turkish Airlines jsou již čtvr-
tým rokem „Nejlepší leteckou 
společností v Evropě“, a to 
podle hodnocení samotných 
cestujících. Uvedla to v červenci 
v společnost Skytrax.

Letecká společnost, která 
nabízí luxusní jídlo „Flying Chef“ 
pro cestující ve třídě Business 
Class během dlouhých letů, 
byla ohodnocena titulem „Nej-
lepší provozovatel cateringo-
vých služeb ve třídě Business“ 
a nejlepší společnost v kate-
gorii „Business Airline Lounge 
Dining“ v roce 2014.

Ceny byly vyhlášeny na Far-
nborough Airshow v jižní Anglii. 
Hlavní manažer společnosti Skytrax, Edward Plaisted, předal cenu generálnímu řediteli tureckých 
aerolinií, Temelu Kotilovi. Skytrax je britská společnost zabývající se průzkumem nejlepších letec-
kých společností na základě spokojenosti cestujících.

Turkish Airlines získala čtyři hvězdičky v roce 2007 za kvalitní služby a osobní spokojenost ces-
tujících. Aerolinie se staly „Nejlepší leteckou společností v jižní Evropě“ v roce 2009, a v roce 2011 
„Nejlepší leteckou společností v Evropě“.

Budovy mají být odolnější proti zemětřesení

Turci uvedou letos do provozu 101 nových elektráren

V roce 2014 Turecko uvede do provozu 101 nových elektráren. 
Uvedl to turecký ministr energetiky Taner Yildiz. „Založili jsme 101 
nových elektráren v prvních pěti měsících letošního roku. Uvedli jsme 
do provozu alespoň jednu elektrárnu každý druhý den,“ řekl Yildiz. 
V prvních pěti měsících roku 2013, Turecko přidalo 1 264 megawat-
tů elektřiny do své celkové kapacity a letos bylo za první půlrok 
přidáno 2 197 megawattů, poznamenal Yildiz.

Celkový instalovaný výkon elektřiny v Turecku dosáhl 66 134 
megawattů s nárůstem 13 procent ve srovnání se stejným obdobím 
loňského roku. Země má nyní celkově 933 stanic. Podle minister-
stva zahájilo 37 nových vodních elektráren a 29 větrných elektráren 
výrobu elektřiny v roce 2014. Tepelné elektrárny generují nejvíce 
elektřiny v letošním roce s výrobní kapacitou 1 067 megawattů. 
Hydroelektrárny generují 783 megawattů a větrné farmy 314 me-
gawattů. Mezitím 30 megawattů bioplynu a geotermálních rostlin 
bylo zprovozněno v letošním roce.

Spotřeba elektrické energie a výroba vzrostla v roce 2014, kdy 
výroba převažovala nad spotřebou. Ačkoliv spotřeba se zvýšila 
o 5,1 procenta meziročně, roční produkce vzrostla o 5,4 procenta 
v roce 2014.

Více informací najdete na http://www.businessinfo.cz/cs/zahra-
nicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/turecko.html

Zdroj: BusinessInfo.cz

inzerceA141010588

Prezident TOKI, administrace 
bytového rozvoje Turecka, připomněl 
řadu nedávných zemětřesení v Tu-
recku (1999 Marmaris a Duzce, 2011 
Simav, Van, Ercis) a konstatoval, že 
necelá pětina budov stavěných v sou-
časné době prostřednictvím TOKI 
tvoří náhradu za nevyhovující budovy. 

Tempo výstavby je však prý příliš 
nízké, žádoucí je, aby transformace 
bytového fondu činila alespoň 40 – 
50% výstavby.

Městská výstavba probíhá v zemi 
půlměsíce stále ještě živelně, mnohdy 
bez ohledu na platné normy, alarmu-
jící je nelegální výstavba a rostoucí 
počet slumů na okrajích velkých měst. 
Prezident upozornil rovněž na výstav-
bu obytných budov na nevhodných 
(nestabilních) pozemcích a na časté 
používání stavebních materiálů nízké 
kvality.

Problémem jsou i nevyhovující 
materiály a technologie z hlediska 
ochrany životního prostředí, které 
jsou špatným dědictvím, zanecháva-

ným pro příští generace.
V městských čtvrtích je nyní při-

bližně 18 milionů bytových jednotek, 
z nichž přibližně 2,3 milionu potřebuje 
rekonstrukci. Odhaduje se, že v roce 
2023 bude v zemi zhruba 3 milionu 
obytných domů starších 50 let a tyto 
domy bude nutné rekonstruovat.

TOKI se v současné době zaměřuje 
m.j. na likvidaci nelegální výstavby 
v městských slumech. Realizova-
lo rekonstrukci 282 tisíc domů ve 
slumech (334 projektů) a výstavbu 
56 tisíc nových bytových domů (128 
projektů).

Donedávna byla v tureckém 
stavebním průmyslu hlavním para-
metrem cena, která velmi snižovala 
kvalitu výstavby. Zvyšování pozornos-
ti věnované kvalitě stavebních mate-
riálů a technologií (nejen v souvislosti 
s rizikem přírodních katastrof, ale i se 
zvyšováním životní úrovně) dává no-
vou šanci mj. i českým dodavatelům, 
kteří disponují levnými, ale zároveň 
moderními a kvalitními výrobky.

Světová banka poskytla Turecku 
půjčku 350 milionů dolarů

Světová banka (WB) poskytla letos v létě 
provozovateli turecké společnosti na přenos 
elektrické energie půjčku v hodnotě 350 milionů 
dolarů, která bude využita k vybudování většího 
množství větrných elektráren v zemi.

TEIAS byly poskytnuty finanční prostředky 
z fondu Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj 
(International Bank for Reconstruction and Deve-
lopment – IBRD).

Vyhlídky větrné energetiky v Turecku jsou velmi 
pozitivní. V roce 2014 se očekává nárůst až 1 
GW. Nicméně jsou zde obavy, že rozvodná síť 
není přizpůsobena k tak velkému přenosu elek-
trické energie. „Cílem projektu je rozšířit a posílit 
přenos elektřiny, integrovat větrnou energii do 
přenosové soustavy a podporovat Evropskou síť 
provozovatelů elektroenergetických přenosových 
soustav,“ uvedl turecký ministr financí v prohlá-
šení.

Úvěr na projekt je pod záštitou turecké vlády. 
V loňském roce byl uveden do provozu největší 
projekt větrné farmy v Turecku Balikesir s kapaci-
tou 143 MW. 

ČEZ na tureckém trhu podniká v řadě oblastí s místním partnerem, 
Skupinou Akkök. Jednou z oblastí je distribuce, která dodává od roku 
2009 elektřinu 1,5 milionu zákazníků v jedné z nejprůmyslovějších 
oblastí na severozápadě Turecka a v městských aglomeracích nedaleko 
hlavního města Istanbulu.

„Spolupráce ve společnosti SEDAS se ukázala jako bezproblémová 
a nadmíru produktivní, turečtí partneři jsou velmi pracovití, až horliví, 
a my to zase vyvažujeme českou systematičností,“ popisuje Vratislav 
Domalíp, country manažer ČEZ v Turecku.

Firma prošla úspěšnou restrukturalizací a posléze také unbundlin-
gem, tedy rozdělením na distribuční a prodejní společnost – obě dosa-
hují na rychle se rozvíjejícím a dynamickém tureckém trhu výborných 
výsledků, což zaznamenal i turecký regulátor a ministerstvo energetiky, 
jež také spolu s dalšími představiteli tamního energetického sektoru 
přijedou na začátku září načerpat další know-how i na centrálu ČEZ 
v Česku. Česko-turecký projekt je totiž nejúspěšnější distribuční společ-
ností v Turecku, která mimo jiné dosáhla předepsaných cílů v oblasti technických a netechnických ztrát. 

Firma nejen, že vybudovala call centrum, obecně zlepšila péči o zákazníky a zavedla technické vzdělávací centrum, ale 
v prosinci minulého roku spustila i zcela nový centrální dispečink pro řízení sítí – jeden z mála svého druhu v Turecku. 
Díky němu je možné monitorovat a dálkově ovládat již 119 spínacích stanic vysokého napětí a 844 přidružených vývodů 
a připojování dalších pokračuje.

„České zkušenosti v oblasti distribuce jsou zde velmi cenné, na vybudování dispečinku včetně příslušné IT infrastruk-
tury jsme využili expertní pomoc řady kolegů ze Skupiny ČEZ,“ uvedl manažer turecké distribuce ČEZ Petr Zachoval. 
Díky vysoké technické vyspělosti přispěje nový dispečink kromě svých hlavních funkcí také k přesnějšímu plánování 
investic pro zvýšení kvality dodávek elektřiny a snížení ztrát v síti. Umožní třeba i informovat zákazníky o plánovaných 
odstávkách formou SMS. 

Projekt Skupiny ČEZ a tureckého  
partnera je špičkou v oblasti distribuce
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Turecko patří k významným 

obchodním partnerům České 

republiky. Objem vzájemné 

obchodní výměny mezi oběma 

státy od počátku milénia vzrostl 

v dolarovém vyjádření více než 

desetinásobně. V roce 2013 

byla prolomena hranice 65 

miliard korun.

Loni se tak jednalo o historic-
ky vůbec nejvyšší hodnotu 
vzájemné obchodní výměny. 

V korunovém vyjádření došlo ke zvý-
šení obratu zahraničního obchodu 
o téměř 20 procent a zejména náš 
export vykázal skvělou růstovou 
dynamiku, když raketově posílil o 10 
miliard korun  na 43,3 miliard korun..

Z prioritních zemí vykázal vyšší 
dynamiku exportu pouze Vietnam 
s 38,5 %, nicméně při asi dva-
cetkrát menším objemu  vývozu 
v nominální hodnotě. 

Import zaznamenal meziročně 
růst o 3,9%. Saldo obchodní bilan-
ce ČR - Turecko významně vzrostlo 
ve srovnání s r. 2012, a to téměř 
dvojnásobně na hodnotu 20,94 mili-
ardy korun. Šlo o nejvyšší hodnotu 
kladného salda ve srovnání se 
všemi dvanácti prioritními zeměmi 
a dokonce i šestadvaceti zájmovými 
zeměmi mimo EU. Skvělou dynami-
ku vzájemného obchodní výměny 
potvrzují i data za pololetí r. 2014 
- z pohledu objemu náš export do 
Turecka již překonal opěvovanou 
Činu a je nyní na třetí příčce mezi 
našimi nejvýznamnějšími partnery 
z prioritních zemí, tj. za Ruskem 
a USA. Současně naše exportní 
výkony do Turecka předčily i ostatní 
export do 26-ti zájmových zemí 
mimo EU, vyjma Švýcarska. ¨

Země otevřená 
českým exportérům 
i investorům 

V současné době probíhá preci-

Pro Čechy je brána do Asie otevřená

zace sektorových priorit, jejichž ga-
rantem je ministerstvo zahraničních 
věcí a ekonomické úseky zastupitel-
ských úřadů spolu s ministerstvem 
průmyslu a obchodu. Každopádně 
nelze s klidným svědomím jmenovat 
jen některý z perspektivních sektorů 
či položek s větším exportním či 
investičním „drivem“. Postupně do-
chází ke změně komoditní struktury 
česko-tureckého obchodu, přičemž 
ve vývozu i dovozu převládají prů-
myslové výrobky s vyšší přidanou 
hodnotou. Právě na tento trend 
chceme v rámci naší ekonomické 
diplomacie vhodně zareagovat. 

V kontextu znalosti místního 
podnikatelského prostředí, makroe-

konomických trendů, a zejména pak 
každodenní interakce s tureckými 
ekonomickými entitami považujeme 
za hodné zřetele, respektive skuteč-
ně prioritní, s výrazným růstovým 
potenciálem, následující sektory:

Energetika včetně 
obnovitelných zdrojů 
energie

Ve střednědobém horizontu, tj. do 
roku 2023, je predikováno, že se Tu-
recko stane zemí s největším růstem 
poptávky po elektrické energii mezi 
členy IEA, přičemž v současné době 
je šestým největším trhem s elek-
trickou energií v Evropě. Současně 
Turecko bude potřebovat v dalších 

letech zvýšit kapacity o 4000 MW 
ročně, respektive poptávka by měla 
vzrůst až na 434 TWh v roce 2020, 
resp. 516 TWh v r. 2023.

Průměrný roční nárůst poptávky 
po elektrické energii v zemi činil od 
r. 1990 do současnosti 4,6 procen-
ta, kdežto v EU ve stejném období 
pouze 1,6 procenta. V roce 2013 
vzrostla poptávka po elektrické 
energii o 5,9 procenta. Predikce 
růstu poptávky po elektrické energii 
v zemi do r. 2023 činí 6,1 procenta 
ročně (nižší předpoklad), resp. 6,8 
procenta ročně (vyšší předpoklad). 
Odhadovaný nutný objem investic 
do roku 2023 představuje 100 
miliard amerických dolarů s cílem 

O aktuálním zájmu českých 
firem o export do Turecka 
a možnosti podpory ze stra-

ny bank jsme si povídali s ředitelem 
odboru exportního a obchodního 
financování Raiffeisenbank Marti-
nem Maarem.

V souvislosti s aktuálním 
děním se na úvod nabízí otázka: 
mění se nějak svět exportního 
financování ve světle sankcí EU 
a USA vůči Rusku? 

Mění se podstatně. Je nutné peč-
livě prověřit, že v žádné části obcho-
du nedojde k porušení sankcí, a vše 
je tak složitější a zdlouhavější. Právě 
proto jsou ve výhodě exportéři, kteří 
měli rozjednané kontrakty v dalších 
zemích. Pro vývozce i pro nás je 
tak jedním z nejaktuálnějších úkolů 
hledání alternativních trhů a jednou 
z takových zemí je určitě Turecko. Je 
to mimochodem i země, která patří 
mezi klíčové trhy pro EGAP a které 
EGAP považuje za relativně málo 
rizikové.

Co tedy dělá z Turecka 
atraktivní teritorium pro naše 
exportéry?  

Turecko v posledních letech prošlo 
obrovským ekonomickým vývojem 
a stává se ve svém regionu velmocí. 
Je to náš nejbližší rozvojový trh se 
stabilizovaným růstem ekonomiky 
okolo 7 procent ročně, má velký po-
tenciál i do budoucna a představuje 
trh se 70 miliony obyvatel. Zároveň 
je zajímavé i tím, že je přes něj možná 
i cesta na další trhy, a to především 
do Ázerbájdžánu a dalších zemí 
v okolí Kaspického moře. 

České firmy ale zatím až tak 
aktivní v Turecku nejsou. Proč? 
Můžou jim ve sjednávání kon-
traktů nějak pomoci banky?

Počet a objem zrealizovaných 
transakcí zatím opravdu nedosahuje 
očekávání. Je totiž těžké nejenom 
dohodnout obchodní kontrakt, ale 

Dobrá banka exportérovi pomůže  
od počátku vyjednávání kontraktu

zdatnými týmy v oboru dokumen-
tárních obchodů, bankovních záruk 
a exportního financování. V po-
rovnání s přímou konkurencí jsou 
týmy relativně malé, o to více však 
flexibilní. V Turecku může být právě 
toto rozhodující, protože například 
schopnost rychle vystavit bankovní 
záruku s textací specifickou pro tu-
recké prostředí může ovlivnit výběr 
dodavatele.

V čem se tedy od konkurence 
odlišujete?

Největší důraz klademe na 
obchodní přístup ke klientovi 
a snažíme se najít řešení, které by 
zohledňovalo specifika konkrétního 
exportního kontraktu ve formě 
takzvaného exportního balíčku. Rádi 
bychom doprovázeli naše klienty 
při vyjednávaní jejich obchodů, přes 
vlastní výrobu až po úplné splacení 
pohledávky.  Co se týká produktů, 
naší strategií je hledat pro klienta 
individuální řešení nejlépe vyho-
vující jeho potřebám, ne prodávat 
produkty bez zohlednění kontextu 
celého obchodního případu. Chceme 
být pro klienty partnerem a buduje-
me s nimi dlouhodobý vztah. Proto 
jsme i v blízkém kontaktu s klienty, 
objíždíme regiony, spolupodílíme se 
na konání prestižního Exportního 
fóra a samozřejmě budeme k dispo-
zici i na Mezinárodním strojírenském 
veletrhu v Brně.

Jaké je postavení Raiffeisen-
bank v exportním financování 
v České republice?

Odhaduji, že jsme někde okolo 
pátého místa mezi tuzemskými 
komerčními bankami. Jak podle ob-
jemu, tak i podle počtu dosud pro-
financovaných exportních případů. 
Rádi bychom naši pozici dále posílili. 
Máme pro to všechny předpoklady: 
odhodlaného akcionáře, silnou síť 
poboček nejen ve východní Evropě 
a také dobrý lokální tým, který patří 
k nejzkušenějším v České republice.

Martin Maar pracuje na postu ředitele odboru obchodního a exportního 
financování v Raiffeisenbank od října 2011. Předtím působil mj. v UniCredit 
Bank Czech Republic a.s. Vystudoval Matematicko - fyzikální fakultu Uni-
verzity Komenského v Bratislavě a po ukončení studia pracoval v oblasti 
mezinárodních vztahů a protokolu na Úřadu vlády Slovenské republiky. Po 
ukončení studia na Diplomatické akademii v Madridu začal pracovat v ban-
kovnictví. Oboru exportního financování se věnuje již 16 let. Je ženatý, má 
dvě děti.

především dotáhnout jej až do 
úspěšného konce. Považuji za chy-
bu, když banka vstupuje do tohoto 
procesu až v jeho závěru. Často se 
pak dohodnou platební podmín-
ky, které jednoduše není možné 
realizovat. Proto nabízíme našim 
klientům mj. konzultace o podmín-
kách kontraktu již v začáteční fázi 
vyjednávání.

Proč by si měl exportér do 

Turecka vybrat pro spolupráci 
právě Raiffeisenbank?

Škála exportních produktů 
u všech komerčních bank je poměr-
ně stabilní a daná. Banky se liší 
především v přístupu ke klientovi, 
v rychlosti schvalování obchodů 
a ve schopnosti akceptovat firemní, 
bankovní a teritoriální rizika. 
Nejdůležitějším prvkem je tak lidský 
faktor. Raiffeisenbank disponuje 
personálně vybavenými a odborně 
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zdvojnásobit současné instalované 
kapacity.

Z českého pohledu jsou slibné 
zejména konvenční zdroje elektric-
ké energie, tj. tepelné elektrárny 
s využitím místního nízkokalorického 
lignitu, ale též zdroje počítající s im-
portovaným černým uhlím. Stranou 
by neměly zůstat ani turecké plány 
na rozvoj jádra a možná participace 
na subdodávkách českými firma-
mi. Cílový stav v r. 2023 – pokud 
jde o turecký energetický mix – je 
následující: 30 % plyn, 30 % uhlí 
a lignit, 30 % obnovitelné zdroje 
a 10 % jádro. Do roku 2030 by pak 
až 15 procent tureckých energetic-
kých potřeb mělo být pokryto právě 
z jádra.

Velvyslanectví ČR v Ankaře, GK 
Istanbul i kanceláře CzechTrade 
v Turecku dlouhodobě působí právě 
v tomto sektoru s cílem prezentovat 
turecké straně komplexní „české“ 
řešení zahrnující celý hodnotový ře-
tězec v oblasti energetiky, a to včet-
ně možnosti exportního financování, 
jehož nositeli jsou českého subjekty 
ČEB a EGAP. Současně vnímáme 
pozitivní zpětnou vazbu českých 
energetických firem majících zájem 
na státních tendrech, i privátních 
projektech, souvisejících s rehabi-
litací či privatizací energetických 
zařízení v Turecku, z nichž mnohá 
byla zbudována jako investiční celky 
právě českými subjekty.

Důlní zařízení 
a technologie

Turecko je producentem mnoha 
nerostných surovin, zvláště lignitu, 
bauxitu, chromu, zinku, stříbra, 
olova, antimonu, borátů, bentonitů, 
živců či kaolínů. Pro české podniky 
se naskýtá možnost participovat 
na projektech využití nerostného 
bohatství včetně dodávek technolo-
gických zařízení, která jsou v Turecku 
velmi zastaralá a neodpovídají 
mnohdy evropským standardům (viz 
čerstvé důlní neštěstí v dole Soma, 
při němž zahynulo 301 horníků).

Importováno je zejména zaříze-
ní jako např. nákladní vozy, důlní 
exkavátory, uhelné kombajny, drtiče, 
vrtací stroje, velké důlní naklada-
če, LHD, vrtací Jumbos, podzemní 
automatizační zařízení, odčerpávací 

a skladovací zařízení pro metan, 
prádelny uhlí, stohovací dopravníky, 
mísičky, třídičky, přenosné hydrau-
lické podpěry, podzemní ventilační 
zařízení atd. Hlavními zeměmi, ze 
kterých je importováno důlní zaří-
zení, jsou: Německo 28 %, Finsko 
27 %, USA 23 % a Itálie 16 %.

Dopravní strojírenství 
včetně dodávek pro 
light-rail

Turecko plánuje v dlouhodobém 
měřítku rozvoj železniční, silniční, 
letecké i lodní dopravy. Perspek-
tivní je zejména export kolejových 
vozidel, z tohoto segmentu pak 
nákladní vagony, tramvaje, EMU, 
LRT soupravy, kde Turecko stále ješ-
tě nesaturovalo stávající poptávku. 
Dále pak projekty související s želez-
niční a kolejovou infrastrukturou, 
komunikačními a zabezpečovacími 
systémy a dodávkami komponentů 
v železničním průmyslu. Významné 
příležitosti rovněž generují munici-
pální městské projekty –  dodávky 
CNG autobusů a plnicích stanic. 

Pro české podnikatelské sub-
jekty je atraktivita domácího trhu 
determinována vládním záměrem 
investovat do železničních tratí až 
25 miliard dolarů do roku 2023. 
Turecko jen v letošním roce hodlá 
věnovat na dopravní projekty 
asi dvě miliardy eur, přičemž více 
než polovina má být proinvesto-
vána prostřednictvím Tureckých 
státních železnic TCDD. Součas-
ná železniční síť v Turecku čítá 
12 466 km, z toho je (k červnu 
2014) pod signalizačním a za-
bezpečovacím zařízením pouze 
3128 km tratí a elektrifikováno jen 
2451 km tratí. 

Strojírenská produkce
Slušný potenciál představuje 

možný export obráběcích strojů 
do Turecka. V tomto sektoru jde 
o naprostou komplementaritu, kdy 
české firmy vynikají právě v oblasti 
obráběcích strojů, kdežto turecké 
firmy jsou konkurenceschopnější 
a lepší v lisování, řezání materiálu 
plazmou či vysekávání plechu.

Automobilový průmysl 
a návazné obory

V posledních letech se jedná 
o dynamicky se rozvíjející sektor 
a hlavního tahouna z pohledu 
statistik našich exportních výkonů 
do Turecka. Jasnou ingerenci ZÚ 
spatřujeme v možné podpoře B2G 
a G2G vazeb v případě, kdyby se 
naše velké subjekty v „automotive“ 
rozhodly v Turecku lokalizovat výro-
bu. Zde máme již z praxe ověřenu 
plnou podporu tureckých entit 
a celou škálu pobídek nabízejících 
se zahraničnímu investorovi.

Moderní technologie 
s vysokou přidanou 
hodnotou 

(environmentální technologie ve 
vodohospodářství a sanaci odpadů, 
nanotechnologie)

V sektoru environmentálních 
projektů, jako jsou čističky od-
padních vod, úprava pitné vody 
a zacházení s tuhými odpady, se 
Turecko stává v poslední době 
jedním z nejperspektivnějších 

trhů ve smyslu růstu poptávky po 
sofistikovaných zařízeních, a to se 
zvláštním zřetelem ke zvýšeným 
nárokům na ochranu životního pro-
středí. Je skutečností, že zejména 
zvýšení kulturní úrovně a kvality 
života v zaostalých východních 
provinciích vede státní orgány ke 
stimulaci většího toku investic do 
této části Turecka. Tyto investice 
jsou z velké části využívány na 
stavby čisticích stanic a úpraven 
pitné vody. Současně enormní růst 
obyvatelstva ve velkých městech 
Turecka nutí místní magistráty 
k rozšiřování sítě kanalizací, zvy-
šování kapacit čisticích stanic od-
padní vody a hledání nových zdrojů 
pitné vody. Tu je nutno pro větší 
města přivádět ze stále vzdáleněj-
ších míst od městských aglomerací. 
Boom v tomto sektoru turecké-
ho hospodářství je také veden 
přístupovými jednáními Turecka 
s EU a možností využívat na tyto 
projekty instrumenty předvstupní 
finanční asistence EU (Pre-Accessi-
on Assistance Instruments).

Potravinářsko-agrární 
sektor

Exportní příležitosti, při správné 
akvizici, představují potravinářské 
technologie v oblasti zařízení pro 
mlékárny, pekárny a jatka, konzer-
várny, mražené potraviny a „rea-
dy-to-eat meals“. Stranou zájmu 
by neměly zůstat ani investiční 
příležitosti v oblasti chovu a zpra-
cování skotu a drůbeže a v menší 
míře i tradiční položky jako pivo.

Zdravotnická technika 
a lékařské přístroje

Objem tureckého trhu v tomto 
segmentu celkem dosáhl v roce 
2011 hodnoty 1,75 miliardy eur, 
v roce 2012 pak 1,81 mld. eur 
a patří mezi třicítku největších svě-
tových trhů. Podíl na tomto rozvoji 
má i vládní rozvojový plán na roky 
2013–2018, v rámci kterého jsou 
realizovány velké investiční akce, 
respektive výstavba investičních 
celků na klíč (nemocnice, speci-
alizovaná zdravotnická zařízení, 
rekonstrukce a rozšíření stávajících 
kapacit a nemocničních lůžek), a to 
zejména na bázi PPP (Public Private 
Partnership). Byť je zde vybrán 
jeden kontraktor (na bázi EPC), tak 
ten v rámci subdodávek nakupuje 
například nemocniční lůžka, stoma-
tologická a gynekologická křesla či 
jiné vybavení nemocnic. V této ob-

lasti již nyní některé české subjekty 
vykazují zajímavé exportní úspěchy 
(Linet, Borcad).

Doplňky stravy, 
farmaceutické 
produkty, korekční 
a estetické výkony

Obchodně-investiční příležitosti 
v oblasti zdravotnictví a kvality 
života v Turecku jsou díky dyna-
mickému demografickému vývoji, 
převažující mladé populaci, zane-
dbatelného úbytku produktivní části 
populace (de facto nejnižšího ze 
zemí OECD) soustředěny především 
do zmíněných segmentů.

V roce 2012 turecký trh s farma-
ceutickými produkty dosáhl hodnoty 
5,58 miliardy eur (v r. 2011 5,88 mi-
liardy eur), což zařadilo Turecko na 
šesté místo v Evropě (za SRN, Fran-
cii, Británii, Itálii a Španělsko) a 14. 
místo v celosvětových statistikách. 
V roce 2012 bylo na trhu 8200 
farmaceutických položek / produk-
tů, z nichž 5544 bylo na předpis. 
Výdaje na pořízení farmaceutik na 
hlavu dosáhla v roce 2012 hodnoty 
106,1 USD. V roce 2012 exportní 
výkony farmaceutického sektoru 
vzrostly meziročně o 26,3 procenta 
a dosáhly hodnoty 515 milionů eur, 
zatímco import farmaceutických 
produktů dosáhl hodnoty 3,1 mld. 
eur. Z uvedeného je patrná jasná 

importní závislost turecké ekono-
miky v tomto sektoru, jakož i trvalá 
záporná bilance.

Obranný průmysl
Zde ovšem panuje vysoká 

konkurence největších spojenců 
Turecka, tj. USA a dalších, stejně 
jako snaha o maximální domácí 
soběstačnost. Příležitostí mohou 
spíše být dodávky zbrojní produkce, 
respektive ručních palných zbraní. 
(Česká zbrojovka Uherský Brod 
na zdejším trhu těží z historické 
dodávky sahající do 90. let více než 
120 tisíc kusů legendárních pistolí 
CZ 75, které dosud policejní složky 
v zemi částečně používají.)

Lze předpokládat, že současná 
precizace sektorových priorit po-
vede k výraznější internacionalizaci 
našich slibných sektorů/komodit 
a jejich následné komercionalizaci 
na slibném, nicméně náročném 
tureckém trhu. Na závěr bych rád 
popřál mnoho úspěchů podnikatel-
ským subjektům aktivně přispívají-
cím k rozvoji  vztahů nejen v oblasti 
výměny zboží, ale také služeb, in-
vestiční aktivity a dalších oblastech 
našich vzájemných ekonomických 
a obchodních vztahů.

Arnošt Kareš, vedoucí 
obchodního a ekonomického 

úseku Velvyslanectví ČR 
v Ankaře
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Rusko v současnosti v re-
akci na sankce Evropské 
unie vyhlásilo embargo na 

dovoz potravin ze západních zemí. 
Například dovoz ovoce se údajně 
chystá nahradit mimo jiné importem 
z Turecka. Dá se říct, že Turecko na 
protiruských sankcích vydělá?

Dá se říci, že ano, nicméně s jis-
tými zásadními omezeními. Turecko 
má určitě v oblasti agro-potravi-
nářského sektoru co nabídnout. 
Až 49,7 procenta území Turecké 
republiky je zemědělsky obdělává-
no a využíváno pro agrární účely, 
přičemž podíl v zemích EU-28 tvoří 
41 procent. Vývoz zemědělských 
a potravinářských položek z Turecka 
v r. 2013 činil 16,99 miliardy dolarů, 
což ve vztahu k celkovým exportním 
výkonům turecké ekonomiky před-
stavuje 11,2 procenta.

Turecko je dlouhodobě světová 
jednička v produkci a exportu lísko-

vých oříšků, fíků, meruněk a třešní. 
U melounů, lilku, višní je celosvěto-
vě na pozici druhé, respektive třetí 
pozici u plodin jako jahody, kaštany, 
pistácie, vlašské ořechy, čočka, 
zelené fazole, med a paprika.

Celková produkce zeleniny a ovo-
ce Turecké republiky dosáhla v r. 
2013 27,9 mil. tun, což představuje 
zhruba 55–60 procent produk-
ce všech osmadvaceti států EU. 
V těchto komoditách je Turecko za 
normálních okolností vysoce kom-
petitivní, zejména v poměru kvalita/
cena, a to díky příznivému klimatu 
a nízké ceně pracovní síly. 

Turecko potrápily mrazy a sucho
Nicméně jsou zde v tomto roce 

zásadní nová omezení, a to neob-
vyklé mrazy, které zasáhly citelně 
některé tradičně ovocnářské regio-
ny na konci března 2014 a následné 
extrémní a dlouhodobé sucho. Toto 
je pro turecký agro-potravinářský 

sektor značně limitující. Letošní 
produkce ovoce bude, v závislosti 
na druhu plodiny, řádově o 20 až 80 
procent nižší. Signifikantní pokles 
produkce, a de facto i exportních 
příležitostí, lze pozorovat zejména 
u meruněk. Zde je pokles nejmar-
kantnější, a to až o 90 procent. 
Z obvyklé produkce ve výši 428 tisíc 
tun na velmi slabých 30 tisíc tun 
tento rok.

Tento nepříznivý vývoj znamená 
samozřejmě růst spotřebitelských 
cen na domácím trhu, ale i vyšší 
ceny exportní. Lze konstatovat, že 
turecká produkce, hlavně ovoce, 
bude na zahraničních trzích, a to 
nejen v Rusku, trpět nižší cenovou 
konkurenceschopností. V této 
souvislosti bych spíše sázel na ma-
sivní nástup brazilského, potažmo 
latinoamerického exportního poten-
ciálu, a to nejen v oblasti zeleniny 
a ovoce, ale zejména pak živočišné 

produkce. Zde je Turecko stále ještě 
závislé na dovozu červeného masa 
a živého skotu. Turečtí chovatelé 
skotu trpí velkou fragmentovaností, 
jde totiž o málo výkonné rodinné 
farmy.

Naopak Turecko je jedním 
z největších producentů a součas-
ně exportérů mléka a mléčných 
výrobků ve svém regionu. Vzhledem 
ke skutečnosti, že tamní firmy (po 
splnění certifikačních kritérií) jsou 
od 3. 4. 2013 oprávněny exporto-
vat mléko a mléčné výrobky do zemí 
EU, lze predikovat, že export těchto 
položek by mohl částečně nahradit 
evropskou produkci na ruském trhu 
a turečtí exportéři by tak mohli 
část této produkce přesměrovat na 
ruských trh.

Arnošt Kareš, vedoucí 
obchodního a ekonomického 

úseku Velvyslanectví ČR 
v Ankaře

Ruské embargo vůči Západu. Šance pro Turky?

Exportní fi nancování
S exportním fi nancováním od Raiffeisenbank oceníte naše silné postavení v zemích střední a východní 
Evropy. Naši experti jsou vám k dispozici po celou dobu realizace vašeho záměru – od procesu přípravy 
přes jeho uskutečnění až po splácení pohledávky z vývozního kontraktu. Společně vždy najdeme to nejlepší 
řešení pro každý váš exportní záměr.

Raiffeisenbank – PARTNER PRO VÁŠ BYZNYS 

Zjistěte si více o službách našeho korporátního bankovnictví
na www.rb.cz/exportni-fi nancovani

V ZAHRANIČÍ JSEM JAKO DOMA,
kdyz je tam doma i moje banka.

E15_Turecko_Korporati_RB_218x288_Export.indd   1 14.08.14   17:15

Projekt výstavby paroplynové 
elektrárny Egemer v jihovýchodním 
Turecku směřuje ke svému finále, 
oficiálního spuštění se téměř 900 
MW zdroj dočká na začátku října. Již 
nyní lze ale říci, že v průběhu stavby 
nedošlo i navzdory náročnému terénu 
ke zpoždění a investiční výdaje se 
dokonce pohybují pod očekávaným 
plánem.

Paroplynová elektrárna je v součas-
nosti v režimu zkušebního provozu, 
v rámci kterého dostává za elektřinu 
dodanou do sítě zaplaceno, což přináší 
dodatečné úspory v řádu stovek mili-
onů korun.

Komise ministerstva energetiky to-
tiž provedla v polovině dubna inspekci 
chodu plynové turbíny a na základě 
pozitivních výsledků udělila elektrár-
ně speciální povolení.  „Je to velký 
úspěch, který nemá v Turecku obdoby. 
Kromě toho se nám ale podařilo ušetřit 
i v řadě dalších oblastí, například jsme 

ČEZ již brzy spustí první elektrárnu na pláži

snížili související výdaje na financo-
vání projektu a také spotřebováváme 
méně plynu,“ říká Tomáš Pleskač, 
ředitel divize zahraničí.

Výstavba mimořádně efektivního 
paroplynového zdroje s účinností 
přesahující 57 % a životností mini-
málně 30 let byla zahájena na podzim 
roku 2011. Realizuje jí ČEZ spolu s 
místní společností Akkök a obě strany 
si vzájemnou spolupráci pochvalují, 

byť s sebou výstavba elektrárny „na 
zelené louce“ jen necelý kilometr 
od Středozemního moře nesla řadu 
úskalí.

Zejména bylo potřeba stabilizovat 
povrch písečné pláže. „1100 betono-
vých pilot sahajících až do hloubky 
35 metrů a dalších 10 000 sypaných 
štěrkových pilot hlubokých 20 metrů 
snižují rizika poruch podloží při 
zemětřesení,“ vysvětluje Karel Duba, 

vedoucí projektového týmu Egemer.
Díky této unikátní poloze může být 

však elektrárna chlazena přímo moř-
skou vodou, přivaděč vody je veden 
1,5 kilometru po mořském dně. Kro-
mě samotné elektrárny byly vybudo-
vány také linky pro vyvedení výkonu 
v celkové délce 34 km a sedmnác-
tikilometrová plynová přípojka. Do 
sítě by elektrárna měla ročně dodat až 
7000 GWh elektrické energie.
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Podzim v Turecku je pro milov-
níky cestování ideální. Letiště 
prázdná, nikde ani živáčka. 

Konečně máte šanci v klidu si 
vychutnat pravou atmosféru země. 
Horké třicítky jsou již ty tam, ale na 
Turecké riviéře se stále ohřejete. 
Přes den vás čeká příjemných 20 až 
26 °C se sluncem na obzoru…

Kdo chce poznávání proložit chvil-
kou lenošení na pláži a koupáním 
v moři, měl by si pospíšit a vyrazit 
do Turecka na ‚last minute‘ dovo-
lenou ještě do konce října. Pozdní 
letní paprsky vás do sytosti ohřejí 
a v moři nezmrznete. Protože je po 
létě vyhřáté, dosahuje teplota vody 
až 25 °C.

Kulturní a přírodní 
bohatství provincie 
Antalya
Nejlepším výchozím místem pro 
cestování je provincie Antalya, která 
zahrnuje města Antalya, Side, Belek, 
Kemer nebo Alanya. Pohodlně odtud 
můžete vyrazit na výlety zájezdovým 
autobusem nebo si půjčíte auto 
a projedete oblast křížem krážem 
sami. Půjčovné osobního automobilu 
vychází zhruba na 20 eur za den.

Doporučujeme návštěvu těchto 
míst:

Hora Olympos je ideálním 
místem pro treking, cyklistiku, ka-
noistiku i horolezectví. Národní park 
se může pochlubit krásnou horskou 
přírodou, starověkým městem na 
úpatí hory a přírodním úkazem 
zvaným Chiméra, který je opředen 
mnoha zajímavými bájemi.

Národní park Tahtali nabízí 
obdobné krásy pro milovníky vyso-
kohorské turistiky a adrenalinové 
sportovce. V nadmořské výšce 
2365 m n. m. by vám ale mohla být 
trochu zima, tak se nezapomeňte 
pořádně obléknout.

Vodopády Karpuzkaldran 
uvidíte během plavby lodí ze starého 
přístavu v Antalyi, který mimocho-
dem patří k nejkrásnějším místům ve 
městě.

Bazar Manavgat okouzlí všech-
ny obchodníky. Na tržišti můžete 
zapáleně smlouvat o ceně oblečení, 
šátků, kožených výrobků i šperků. 
Ochutnáte spoustu oříšků, turecký 
čaj nebo sladký turecký med.

Vyrazit ovšem můžete ještě dál 
do samého srdce Turecka, do Kap-
padokie, nebo za krásami sirných 
jezírek zvaných Pamukkale. 

Bavlněný hrad – 
koupání v bílé nádheře
Pamukkale (Bavlněný hrad) patří 
k největším turistickým lákadlům 
země půlměsíce. Pamukkale měří 
na délku téměř tři kilometry a od 
úpatí na vrchol je převýšení kolem 
160 metrů. 

V oblasti tektonického zlomu tady 
na povrch vytékají minerální pra-
meny bohaté na vápník. Z minerální 
vody stékající po skále zde v průbě-
hu mnoha desítek tisíc let vznikaly 
působivé terasy, kaskády a jezírka. 
A pramen je stále aktivní.

Už ve 3. století př. n. l. zde byly 
vyhledávané lázně. Pozůstatky 
antického města Hierapolis, které 
mělo v dobách své největší slávy půl 
milionu obyvatel, můžete navštívit 
přímo nad travertinovými kaskáda-
mi. Zachovaly se např. Domicianova 
byzantská brána, římské divadlo, 
Plutonium, Apollónův chrám, mo-
numentální fontána, martyrion sv. 
Filipa či Kleopatřiny lázně. Pamuk-
kale je spolu s Hierapolí zapsáno 
na seznam světového dědictví 
UNESCO.

Vstup do areálu je z města 
Pamukkale, a za drobný poplatek 
(20 tureckých lir – tj. asi 200 korun) 

Podzimní Antalya a Kappadokie ve  znamení slunce a výletů
Krásy Turecka stojí za návštěvu také mimo letní sezonu. Mírné 

klima a dlouhé slunečné dny hrají do noty hlavně poznávání 

kulturního a přírodního dědictví této země. Nepřijdete však zkrátka 

ani při opalování a koupání v moři.

se můžete po travertinových tera-
sách projít. Aby nedošlo k poškození 
teras, musíte ovšem nechat boty 
pod kopcem a brouzdat se po nich 
bosí. V mnoha jezírcích se můžete 
i vykoupat – vše pod úchvatnými 
vodopády padajícími z bílých stěn.

V krajině sopečných 
komínů

Pohádková krajina plná podzem-
ních labyrintů a čarovných komínů 
pískové barvy vytvořená sopečnými 
erupcemi před miliony let – tak 
vypadá turecká Kappadokie. Můžete 
tu naprosto nerušeně pozorovat 
lidský um a vynalézavost i unikátní 
hru světla a stínu.

Téměř v předklonu se vydává-
me do útrob podzemního města 
Derinkuyu. „Tady tím obřím kame-
nem se v případě nebezpečí za-

tarasil vchod,“ ukazuje průvodce 
bezpečnostní opatření. „Lidé se 
pak před nepřátelskými nájezd-
níky mohli v podzemí schovávat 
celé měsíce.“

V prvních dvou patrech byly stá-
je, chlívky pro hospodářská zvířata, 
lisy na víno. Ve třetím a čtvrtém 
poschodí se bydlelo, jedlo, stu-
dovalo, chodilo na toalety. Podle 
průvodce se v podzemních prosto-
rách mohlo ukrývat až třicet tisíc 
lidí. Jak vypadaly týdny a měsíce 
strávené v přítmí svíček bez šance 
spatřit sluneční svit, jaký odér se 
musel chodbami nést, to si člověk 
představí jen stěží. Procházku do 
osmého podlaží do hloubky 55 met-
rů nevydrží ani řada turistů.

Pokud vám ale úzké prostory 
nevadí, dýchat se tu dá dobře. 
Hluboko pod nejnižší úrovní se táhlo 

52 ventilačních šachet a studní. 
Podle historiků podzemní města, 
kterých bylo objeveno zatím kolem 
čtyřiceti, vznikala v dobách chetit-
ského impéria. Později je využívaly 
i další civilizace, které obývaly 
centrální Anatolii. Noc v hotelu ve 
skalních slujích nad zemí je o po-
znání přívětivější. „Jako hotel tu 
fungujeme deset let,“ říká spoluma-
jitelka jednoho z jeskynních hotelů 
v Göreme.

Návštěvníci tu mají k dispozici 
Wi-Fi připojení, koupelnu i funkční 
toalety. Malebné městečko Göreme 
je výchozím bodem do největší-
ho muzea pod širým nebem. Za 
ranního rozbřesku se návštěvníci 
vydávají na túry do krajiny erozí 
nádherně zbarvených vyvřelin, kte-
ré chvílemi připomínají úly, chvílemi 
falické symboly, jinde pohádkové 

komíny. Muzeum v přírodě je 
náboženský komplex. Třicet kostelů 
vytesaných do skal a vyzdobených 
nádhernými barevnými freskami 
vznikalo mezi druhou polovinou 
devátého a koncem jedenáctého 
století. Tehdy byla tato oblast 
centrem křesťanství.

Průvodci snad ve všech světo-
vých jazycích popisují úchvatné 
byzantské fresky a stovky turistů 
šplhají po skalách, aby postupně 
navštívili Tmavý kostel, Kostel 
sandálů, Kostel hada… Dnes je 
v Kappadokii k vidění kolem tisícov-
ky kostelíků, stačí jich vidět ale jen 
pár a dát raději přednost toulkám 
úchvatnou snovou krajinou. Plně 
se ztotožňujeme se slovy francouz-
ského vědce Paula Lucase, který 
v roce 1712 při cestě po Anatolii 
napsal králi Ludvíku XIV.: „Mnoho 
jsem toho nacestoval, ale něco 
podobného jsem ještě nikdy neviděl. 
Skalnatá krajina Kappadokie je 
naprosto ojedinělá.“

Klára Stejskalová, pr, 
Jakub Procházka

S využitím materiálů 
cestopisného měsíčníku 

Lidé a země
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MODERNÍ BATERIOVÉ TRAMVAJE  
VYVINUTO PRO TURECKÉ M STO KONYA
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