
36 | 10 | 2019 |    MM   PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM 9 | 2019 |    MM   PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM  | 37

Mgr. Vladislav Polách, ředitel zahraniční
kanceláře CzechTrade v Istanbulu

Během bakalářského studia na katedře
politologie a evropských studií na Univerzitě 
Palackého v Olomouci vycestoval prostřed-
nictvím programu Erasmus do Turecka. 
Studijní pobyt v Turecku jej ovlivnil natolik, 
že se o tuto zemi začal podrobně zajímat 
a učit se místní jazyk. Do agentury CzechTrade 
nastoupil již při svých magisterských studiích 
v Praze. V agentuře prošel několika útvary
a v roce 2016 odjel působit do vysněného 
Turecka jako ředitel zahraniční kanceláře
v Istanbulu, kde pracuje dodnes. 

I přes současné ekonomické problémy je Tu-
recko stále zemí, která má českým firmám co 
nabídnout. Turecká ekonomika – měřeno vý-
vojem hrubého domácího produktu – se od 
přelomu tisíciletí více než zdvojnásobila a nyní 
je se svými 784 miliardami USD 13. největší 
na světě, v Evropě jí patří pátá příčka. Zemi 
na Bosporu podle statistik OECD čeká v nad-
cházejícím období, i přes letošní ekonomické 
problémy, stabilní růst kolem 1,5 %. Motorem 
tureckého růstu je a nadále bude především 
silná domácí poptávka, která se opírá o vysoký 
populační přírůstek. V současnosti čítá turecká 
populace přes 82 milionů lidí, přičemž každo-
ročně se rozrůstá přibližně o další milion. Tu-
recko tak disponuje vůbec nejmladší populací 
v Evropě, které se navíc díky postupným in-
vesticím do školství – v Turecku nyní působí 
183 univerzit – dostává i solidního vzdělání. 

V současné době do evropské osmadvacítky 
míří zhruba polovina tureckého exportu, což 
ve finančním vyjádření představuje vývoz zboží 
v hodnotě 83,9 miliardy USD. U přímých za-
hraničních investic je propojenost Turecka s EU 
ještě vyšší. Členské státy jsou zde největší a nej-
silnější skupinou investorů, jejichž kumulované 
kapitálové vklady v roce 2018 tvořily 65 % cel-
kových PZI do Turecka. 

Achillovou patou je pro Turecko kromě jeho 
vysoké inflace, která se za poslední rok drží 
nad 15 %, když krátkodobě dokonce překo-
nala 25 %, též dlouhodobý deficit zahraničního 
obchodu. To se společně s dalšími faktory po-
depisuje na propadu místní měny. Turecká lira 
tak v poslední době patří mezi měny, jež ztrácejí 
nejvíc ze své hodnoty. Oslabování měny má sice 
za následek meziroční snížení importu Turecka, 
země ale i tak musí řadu výrobků dovážet.

Jaké jsou tedy perspektivní obory z pohledu 
zájmu české firemní sféry? V posledních letech 
zahraniční kancelář CzechTrade v Istanbulu 
uspořádala několik obchodních misí po turec-
kém energetickém, loařském a důlním průmy-
slu, ze kterých již evidujeme úspěšně završené 
obchody. Vzhledem k rozsahu článku níže uvá-
díme pouze obory, pro které istanbulská kan-
celář CzechTrade společně s obchodními úseky 
ZÚ v Ankaře a Generálním konzulátem v Istan-
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Partnerem seriálu o prezentaci exportně
zajímavých destinací je agentura
CzechTrade, která nabízí služby exportérům
ve svých více než 50 zahraničních kancelá-
řích nacházejících se na pěti kontinentech. 
Pokud byste měli konkrétní dotazy týkající se
vašeho exportu, můžete se obrátit přímo
na její pracovníky, kteří jsou schopni
poskytnout radu nebo pomoc. Konkrétní
kontakty na jednotlivé zahraniční kanceláře
či pražskou centrálu získáte
na www.czechtrade.cz.

bulu hodlá v roce 2020 uspořádat obchodní 
mise nebo společné účasti na oborových ve-
letrzích.

Strojírenství
Turecko je zajímavým exportním trhem pro 
strojní výrobu. Tento fakt je dán především 
strukturou místního hospodářství, které, jak již 
bylo řečeno, se od nového tisíciletí velmi rozvi-
nulo. Mezi nejsilnější tahouny místní ekono-
miky, kromě tradičního stavebnictví, patří 
automobilový průmysl, v němž nyní působí 
12 automobilek (automobilových závodů). Země  
je známá výrobou elektrospotřebičů (např. spo-
třebiče Arcelik), textilním či loařským průmy-
slem. Od roku 2017 pak místní vláda klade 
velký důraz na rozvoj obranného a bezpeč-
nostního sektoru. Strojírenské výrobky a stroje 
obecně jsou nutnou podmínkou pro další rozvoj 
nejen těchto odvětví. Turecko sice udělalo velký 
pokrok i ve strojírenské výrobě, stále však musí 

více techniky dovážet, než kolik dokáže vyvézt. 
Poměr dovozu vůči vývozu v roce 2018 či-
nil 64 %. V rámci statistiky ČSÚ se položka 
„Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu“ 
v roce 2018 umístila na druhé příčce co do po-
dílu na úhrnném českém vývozu do Turecka 
s objemem 8,15 miliardy korun. Naše kancelář 
se tak chystá uspořádat obchodní misi českých 
výrobců strojírenské techniky, která si klade 
za cíl navštívit místní významné hráče v tomto 
odvětví. Mise se uskuteční v termínu 9.–13. břez- 
na 2020, kdy se v Istanbulu koná veletrh 
WIN EURASIA.

Ocelářský průmysl
Turecko patří mezi TOP 10 největších výrobců 
surové oceli na světě; v roce 2018, kdy celkově 
vyprodukovalo 30,3 milionu tun surové oceli, 
bylo ve světovém srovnání osmé. Současná 
vláda klade na ocelářský průmysl velký důraz 
a ve svém programovém prohlášení cílí navý-
šit produkci do roku 2023 na 70 mil. tun. Na-
vzdory současné nižší poptávce ze strany do-
mácích odběratelů je o tureckou ocel zvýšený 
zájem v zahraničí. Export surové oceli se to-
tiž meziročně navýšil o pětinu. Ocelářský prů-
mysl tak zůstává významným segmentem místní 
ekonomiky. Tohoto faktu si jsou vědomi do-
mácí i mezinárodní investoři, kteří plánují do 
ocelářského průmyslu nadále investovat. Kan-
celář CzechTrade v Istanbulu hodlá uspořádat 
misi dodavatelů vybavení a techniky do míst-
ních oceláren. Mise se uskuteční začátkem lis-
topadu 2020 a zavítá i do Istanbulu, kde se v té 
době pořádá veletrh Ankiros. 

Automobilový průmysl
Stejně jako u nás, tak i v Turecku je automo-
tive tahounem exportu, což dokládají i první 
dvě nejobjemnější položky našeho vzájemného 
obchodu (osobní automobily; součásti a příslu-
šenství motorových vozidel). CzechTrade již tra-
dičně začátkem dubna organizuje společný stá-
nek českých firem na veletrhu Automechanika 
Istanbul, a to za zvýhodněných finančních pod-
mínek. Dodejme, že tento veletrh je věcně za-
měřený hlavně na aftermarket. 


