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Regionální kontext – Turecko 

HDP tureckých provincií v porovnání se vybranými 
světovými státy (v přepočtu na USD v číslech z roku 2017) 



Proč Turecko ? 
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• člen G20 (dle IMF 19. ekonomika světa) 
• mladá rostoucí populace 
• geografická poloha 
• kvalitní infrastruktura 

 
   
• byrokracie  
• vysoká citlivost vůči externím šokům 
• vysoká zadluženost soukromého sektoru 
• vysoká nezaměstnanost 

 

• smart cities – největší počet milionových měst v Evropě 
• obranná spolupráce – pravidelné DICM 
• strojírenství – tradiční spolupráce 
• IT, nanotechnologie, letectví, studenti 

• geopolitická nestabilita 
• vysoká migrace z okolních zemí – miliony uprchlíků 
• vnitřní politické rozpory 
• kurdská otázka  

Hrozby (–) 

Silné stránky (+) 

Slabé stránky (–) 

Příležitosti (+) 

 SWOT Turecko 



Politicko-ekonomické trendy 
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Politicko-ekonomické trendy – Turecko 

Turecko patří nejvýznamnější obchodní mimo EU partnery ČR (aktuálně 18 místo, 

7 největší mimo EU partner, obrat 82,5 mld Kč) 

Turecko tvoří tradiční most mezi Evropou a Asií a město Istanbul patří mezi 

nejvýznamnější rostoucí ekonomická centra.  

Mladá, rostoucí a vzdělaná turecká populace dosáhla výše 83 milionů a představuje 

atraktivní trh pro české výrobky. 

Ekonomika Turecka přes prodělanou krizi udržuje prorůstový trend (0,9% - 2019). 

Turecko má od roku 1996 Celní unii s EU, což společně s širokým uznáváním 

evropských certifikací vytváří dobré podmínky pro vstup na trh. 

Turecko se orientuje na moderní technologie, start-upy, roste a specializuje se 

v leteckém a vojenském průmyslu, silně je zastoupen automobilový a strojírenský 

průmysl.  

Ekonomická krize 2018-2019 a nástup COVID-19 negativně zasáhly turecké 

bankovnictví a průmysl, který stát řeší pomocí zajímavých pobídek pro zahraniční 

investory.  
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Aktuální otázky – Turecko 

Ekonomický dopad Covid19 - předpovědi/realita  

Situace na hranicích a otázka přepravy zboží do/z Turecka 

Cesty do Turecka a nutnost strávit 14 dní v karanténě po příjezdu do země - kdy se 

situace pro obchodníky změní, je možné žádat o výjimky?  

Export zdravotnického materiálu z Turecka. Od 4. března nutné žádat o povolení 

státní autority. Od 2. května uvolnění pro ventilátory a jejich části. Turecko se snaží 

veškerý export tohoto typu materiálu realizovat na bázi vláda-vláda.  

Otázka exportu skotu do Turecka - ČR dlouhodobě nejvýznamnější EU exportér do 

země (objem cca 1 mld. CZK ročně). V současnosti je vydávání licencí pro export 

pozastaveno, očekává se ale jeho brzké rozmrazení.   



Obchodní příležitosti 
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Mapa globálních oborových příležitostí 

ICT a Smart Cities  
 
Obranný průmysl 
 
Strojírenství 
 
Zemědělský a potravinářský 
průmysl 
 
Železniční a kolejová doprava  
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Na celkovém HDP země se podílí 16% a představuje 16% 
tureckého exportu 
 
Rozvoj obranného průmyslu, nové továrny – vysoké 
požadavky na kvalitu zpracování materiálů, garance státu 
 
ČR tradiční partner, dlouholeté zkušenosti a oboustranná 
znalost 
 
Veletrhy: více než 30 veletrhů po celé zemi, MAKTEK Euroasia 
Istanbul 28.9.-3.10.2020 
 
Akce MZV a CzechTrade: Mise strojařů, Mise ocelářů, DICM 
 
Hlavní konkurenti: Itálie a Španělsko 
 
Příležitosti:  

Obráběcí stroje, přesná mechanika, doplňkové výrobky, renovace stávajících 
zařízení 
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Příležitosti v sektoru strojírenství 
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Celková hodnota tureckého sektoru ICT 27,4 mld. USD,  
 
Státní podpora projektů, jeden z prioritních oborů, možnost 
zapojení do aktivit start-up, silné holdingy (propojení do 
celého světa) 
 
Rozvíjející se infrastruktura se silnou poptávkou, 55 000 
nových absolventů každý rok (levnější pracovní síla),  
 
Veletrhy: 12 veletrhů na podzim 2020, Gamex Istanbul 3-
6.9.2020, I-Tech Ankara 10-11.10.2020 
 
Akce MZV a CzechTrade: Individuální poradenství 
 
Hlavní konkurenti: US, Čína, Izrael, země EU a GBR 
 
Příležitosti:  

Internetové platformy pro firmy, chytré aplikace, cybersecurity 
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Příležitosti v sektoru ICT 



Akce MZV v Turecku 
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Projekty ekonomické diplomacie a veletrhy 

ZÚ Ankara 

Smart Cities Turecko (10/2020) 

DICM spojený s misí (10/2020) 

 
GK Istanbul 

 
AgroExpo 2020 (2/2020) realizováno 
 
Mise strojařů do Turecka (3/2020) realizováno 
 
CNR FOOD Istanbul 2020 (9/2020) 
 
Mise ocelářů do Turecka (10/2020) 
 
Mise vysokých škol v Istanbulu (11/2020) 
 

 
 
 



Obchodní kultura a doporučení 
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Turecko - obchodní kultura 

Flexibilita 

Přátelský 
vztah 

přechází ve 
vztah 

obchodní  

Vyhnutí se 
diskuzím o 

vnitřní 
politice 

Velká 
byrokracie 

Význam 
obchodního 

zástupce 
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Doporučení - vstup do Turecka  

Co lze od vstupu na turecký trh očekávat?  
 

Některá úskalí typu: 
Byrokracie 

Dlouhodobá povaha navazování obchodních kontaktů 

Regionální a kulturní rozdíly 

Kvalifikovanost pracovní síly 

Orientace na cenu, často bez přihlídnutí ke kvalitě 

 

Výhody typu: 
Geografie 

Dobrá infrastruktura 

Velký vnitřní trh 

Dobré vnímání českých produktů  
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Kontaktní místa 



19 

 | 19 

Velvyslanectví ČR v Ankaře 
 Kaptanpasa Sokak No. 15, Gaziosmanpaṣa, 06700 Ankara 

 commerce_ankara@mzv.cz 

  
 

Generální konzulát Istanbul 
 Abdi Ipekci Cad.No:71, 34367, Macka, Istanbul 

 commerce_istanbul@mzv.cz 

 
 

CzechTrade Istanbul 
 Abdi Ipekci Cad.No:71, 34367, Macka, Istanbul 

 commerce_istanbul@mzv.cz 
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Podpora českých firem v Turecku 



Ministerstvo zahraničních věcí 

České republiky 

Odbor ekonomické diplomacie 

Děkujeme Vám za pozornost 

pavel_danek@mzv.cz 
jan_ondrejka@mzv.cz  
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