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Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksowa analiza rynków zagranicznych pozostających

w zasięgu oddziaływania projektu InterSilesia - „Modelowanie działalności eksportowej

przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”*.

Projekt realizuje Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim. FGSA jest

kluczową organizacją otoczenia biznesu w województwie śląskim, która aktywnie uczestniczy w

realizacji polityki rozwoju regionu, tworzy warunki wykorzystywania środków krajowych i europejskich

na rzecz jego rozwoju, inicjuje i angażuje się w projekty partnerskie zorientowane na

wspieranie innowacyjnych procesów, organizuje usługi doradcze i szkoleniowe dla MŚP. Spółka

posiada potencjał kadrowy w postaci specjalistów oraz solidną sieć współpracy w ramach realizacji

przedsięwzięć finansowanych ze środków instytucji samorządowych i europejskich.

Wykonawcą analiz jest INVESTIN sp. z o.o. - Zespół Ekspertów i Analityków INVESTIN realizuje

doradztwo strategiczne, prorozwojowe i proinnowacyjne dla przedsiębiorstw, instytutów naukowych,

uczelni wyższych, Centrów B+R, JST, spółek skarbu państwa, a także osób fizycznych i innowatorów.

INVESTIN świadczy usługi o najwyższym standardzie, wyróżniając się:

• Akredytacją Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jako Instytucja Otoczenia

Biznesu (Centrum Innowacji),

• Akredytacją Samorządu Województwa Mazowieckiego jako Mazowieckiej Instytucji

Otoczenia Biznesu (Centrum Innowacji),

• Akredytacją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług

doradczych i szkoleniowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR),

• Certyfikatem wdrożenia Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0

(międzynarodowy certyfikat jakości).

*Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności

eksportowej MŚP.
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT WYBRANEGO RYNKU

1.1. Położenie geograficzne i uwarunkowania klimatyczne1

Turcja jest położona w Europie Południowo-Wschodniej i Azji Południowo-Zachodniej (część Turcji na
zachód od Bosforu jest geograficznie częścią Europy), granicząc z Morzem Czarnym, między Bułgarią a
Gruzją oraz z Morzem Egejskim i Morzem Śródziemnym, między Grecją a Syrią. Państwo ma
strategiczne położenie kontrolujące Cieśniny Tureckie (Bosfor, Morze Marmara, Dardanele) łączące
Morze Czarne i Egejskie. Około 3% terytorium Turcji na północ od cieśnin leży w Europie i nosi nazwę
Turcja Europejska, Tracja Wschodnia lub Tracja Turecka. Natomiast, 97% kraju w Azji określane jest
jako Anatolia. Stambuł leżący nad Bosforem to jedyna metropolia na świecie położona na dwóch
kontynentach. Na dalekim wschodzie kraju znajduje się Góra Ararat, legendarne miejsce lądowania
arki Noego.

Powierzchnia Turcji wynosi łącznie 783.562 km², z czego grunty stanowią 769.632 km2, a woda 13.930
km². Według danych szacunkowych z 2018 r. zagospodarowanie terenu wygląda następująco: grunty
rolne stanowią 49,7%, (grunty orne 26,7%, uprawy trwałe 4%, pastwiska trwałe 19%), lasy stanowią
14,9%, a inne tereny 35,4%. Nawadniane grunty wynoszą ok. 52 tys. km2. Granice lądowe wynoszą
łącznie 2.816 km, w tym granica z Armenią 311 km, Azerbejdżanem 17 km, Bułgarią 223 km, Gruzją 273
km, Grecją 192 km, Iranem 534 km, Irakiem 367 km, Syrią 899 km. Linia brzegowa wynosi 7.200 km.
Główne rzeki w Turcji to Eufrat (wspólnie z Syrią, Iranem i Irakiem) oraz Tygrys (wspólnie z Syrią, Iranem
i Irakiem). Najgęściej zaludniony obszar znajduje się wokół Bosforu na północnym zachodzie, gdzie 20%
ludności mieszka w Stambule. Z wyjątkiem Ankary ośrodki miejskie pozostają małe i rozproszone w
głębi Anatolii.

Klimat w Turcji jest umiarkowany, przy czym lata są gorące i suche, a zimy łagodne i mokre. Główne
zagrożenia naturalne to przede wszystkim silne trzęsienia ziemi (zwłaszcza w północnej Turcji, wzdłuż
łuku rozciągającego się od Morza Marmara do jeziora Van), osuwiska, powodzie oraz aktywność
wulkaniczna (ograniczona).

1.2. Ustrój polityczny i podział administracyjny

Turcja jest republiką prezydencką (od lipca 2018 r.). W ostatnich latach najważniejszą decyzją była
zmiana ustroju z parlamentarnego na prezydencki (przegłosowane w referendum w 2017 r.). W
ramach nowego systemu likwidacji uległ urząd premiera, a jego kompetencje przejął prezydent. W
zakresie decyzji w sferze gospodarki, prezydenta wspiera Rada ds. polityki gospodarczej. W strukturze
administracji gospodarczej ważne role odgrywają również Ministerstwo Finansów i Skarbu oraz
Ministerstwo Handlu.2

Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji, w skład
którego wchodzi 600 posłów wybranych na 5-letnią kadencje. Ostatnie wybory odbyły się 24 czerwca
2018 r. Od lipca 2018 r. władza wykonawcza należy do prezydenta wybieranego na 5-letnią kadencję.
Ostatnie wybory odbyły się 24 czerwca 2018 r., w których zwyciężył Recep Tayyip Erdoğan. W wyniku
referendum w 2017 r. i wyborów prezydenckich w 2019 r. dotychczasowy parlamentarny ustrój
państwa zmieniony został na prezydencki. Sądownictwo gospodarcze znajduje się w ges�i

1 Na podstawie Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/#geography, (dostęp 22.04.2022).
2 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/turcja/informator-ekonomiczny, (dostęp 22.04.2022 r.).



sądów cywilnych, w ramach których funkcjonują sądy katastralne, sądy handlowe, sądy własności
intelektualnej i przemysłowej oraz sądy pracy. 3

Turcja jest podzielona na 81 prowincji: Adana, Adiyaman, Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya,
Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydin, Balikesir, Bar�n, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu,
Burdur, Bursa, Canakkale, Cankiri, Corum, Denizli, Diyarbakir, Duzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Erzurum,
Eskisehir, Gaziantep, Giresun, Gumushane, Hakkari, Hatay, Igdir, Isparta, Stambuł, Izmir (Smyrna),
Kahramanmaras, Karabuk, Karaman, Kars, Kirserikka, Kilis , Kirklareli, Kirsehir, Kocaeli, Konya, Kutahya,
Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Mugla, Mus, Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya,
Samsun, Sanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Siwas, Teki , Trabzon (Trebizond), Tunceli, Usak, Van, Yalova,
Yozgat, Zonguldak.4

1.3. Warunki wjazdu5

Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, którzy podróżują do Turcji turystycznie na okres do 90 dni nie
muszą mieć wiz. Granicę można przekroczyć mając następujące dokumenty: paszport, paszport
tymczasowy, dowód osobisty (wyłącznie w celach turystycznych i tranzytowych, nie dłużej niż 90 dni w
okresie 180 dni). Paszport musi być ważny przez co najmniej 60 dni dłużej niż dozwolony okres pobytu
bezwizowego (paszport w okresie pobytu bezwizowego powinien być ważny jeszcze przez minimum 150
dni, licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji).

Jeśli podróżujący posiada paszport tymczasowy lub udaje się do Turcji w celu innym niż turystyczny,
powinien uprzednio skontaktować się z Ambasadą Turcji w Warszawie.

W przypadku pobytu w Turcji dłuższego niż 90 dni należy złożyć wniosek wizowy w Ambasadzie Turcji
w Warszawie. Natomiast, w przypadku pobytu w Turcji i zamiaru przedłużenia pobytu ponad 90 dni,
przed upływem tego okresu należy złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt (tzw. ikamet) w najbliższym
urzędzie ds. cudzoziemców (Göç İdaresi).

W Turcji nie ma obowiązku meldunkowego (istnieje konieczność meldunku hotelowego).

1.4. System walutowy

Turecką walutą jest lira (TRY). 1 lira turecka dzieli się na 100 kuruszy (kuruşlar). W obiegu występują
monety o nominałach: 1, 5, 10, 25 i 50 kuruszy oraz 1 lira oraz banknoty 5, 10, 20, 50, 100 i 200 lir
tureckich. Dzięki dobrym zabezpieczeniom, waluta bywa niezwykle rzadko podrabiana. Para PLN/ TRY,
jest stosunkowo łatwo wymieniana, aktualną wartość oraz jej zmiany na przestrzeni lat przedstawione
zostały poniżej:

Wykres 1. Kurs liry wg NBP

3 Ibidem.
4 Na podstawie Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/#government, (dostęp 22.04.2022).
5 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja, (dostęp 22.04.2022).



Źródło: wnp.pl.

2. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE

2.1. Gospodarka Turcji w liczbach6

Gospodarkę Turcji uznaje się za wolnorynkową. Niestety jest ona uzależniona w dużym stopniu od
importowanej ropy na�owej i gazu w szczególności z Rosji. Kraj stara się zaradzić tej sytuacji i utrzymuje
stosunki energetyczne z szerszą grupą partnerów międzynarodowych oraz podejmuje kroki w celu
zwiększenia wykorzystania krajowych źródeł energii, w tym odnawialnych, jądrowych i węglowych.

Wzrost tureckiego PKB od 2016 r. ujawnił nierównowagę w tureckiej gospodarce. Duży deficyt na
rachunku obrotów bieżących oznacza, że Turcja musi korzystać z inwestycji zewnętrznych w celu
finansowania wzrostu. Inne niepokojące trendy to rosnące bezrobocie i inflacja oraz deprecjacja
tureckiej liry. Według szacunków z 2019 r., tempo wzrostu realnego PKB wyniosło 0,98% (3,04% - szac.
2018 r.; 7,54% - szac. 2017 r.). Realny PKB na mieszkańca wyniósł 28.400 USD według szacunków z 2020
r. (28.200 USD - szac. 2019 r.; 28.300 USD - szac. 2018 r.). Stopa inflacji (ceny konsumpcyjne) według
szacunków z 2019 r. wyniosła 15,4% (16,2% - szac. 2018 r.; 11,1% - szac. 2017 r.). Ra�ngi kredytowe
wyglądają następująco: ocena Fitch to BB- (2019), ocena Moody's B2 (2020), ocena Standard & Poors:
B+ (2018). Według szacunków z 2019 r., stopa bezrobocia wyniosła 13,68% (w 2018 r. 11%).

Według szacunków z 2020 r. eksport wyniósł 203,29 md USD, co plasuje Turcję na 30 pozycji (245,84
mld USD – szac. 2019; 237,54 mld USD – szac. 2018). Głównymi partnerami eksportowymi są Niemcy
9%, Wielka Brytania 6%, Irak 5%, Włochy 5%, Stany Zjednoczone 5%, zaś czołowymi produktami
eksportowymi są samochody i części samochodowe, rafinowana ropa na�owa, samochody dostawcze,
biżuteria, odzież.

Według szacunków z 2020 r. import Turcji wyniósł 232,01 mld USD, co plasuje ten kraj na 25 pozycji
(227,06 mld USD – szac. 2019 r.; 248,09 mld USD – szac. 2018). Turcja importuje towary głównie z

6 Na podstawie Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/#economy, (dostęp 22.04.2022).



Niemiec 11%, Chin 9%, Rosji 9%, Stanów Zjednoczonych 5%, Włoch 5%. Głównymi produktami
importowymi są złoto, rafinowana ropa na�owa, ropa na�owa, części samochodowe, złom żelazny.

2.2. Infrastruktura i transport7

Turcja posiada krajowy system transportu lotniczego, w skład którego wchodzi w szczególności 11
zarejestrowanych przewoźników lotniczych (dane z 2020 r.), 618 zarejestrowanych statków
powietrznych eksploatowanych przez przewoźników lotniczych. W 2018 r. roczny ruch pasażerski
zarejestrowanych przewoźników lotniczych wyniósł 115.595.495, zaś roczny ruch towarowy
zarejestrowanych przewoźników lotniczych wyniósł 5.949.210.000 mln t-km. Turcja posiada 98 lotnisk
(dane z 2021), co plasowało ten kraj na 58 pozycji (91 lotnisk z utwardzonymi pasami
startowymi oraz 7 z nieutwardzonymi pasami startowymi).

W 2017 r. Turcja posiadała 14.666 km rurociągu gazu oraz 3.293 km rurociągu ropy. Długość szyn
kolejowych w 2018 r. wyniosła łącznie 12.710 km a dróg 67.333 km (odpowiednio 21 i 75 pozycja na
świecie).

Drogi wodne stanowiły 1.200 km (dane z 2010 r.). Marynarka handlowa według danych z 2021 r.
stanowiła łącznie 1.217 jednostek (w tym 39 masowców, 41 kontenerowców, 317 ogólnego cargo, 126
tankowców), co plasowało ten kraj na 23 pozycji. Główne porty morskie znajdują się w Aliaga, Ambarli,
Diliskelesi, Eregli, Izmir, Kocaeli (Izmit), Mersin (Icel), Limani, Yarimca. Porty kontenerowe (TEU)
znajdują się w Ambarli (3.104.882), Mersin (Icel) (1.854.312), Izmet (1.715.193) (dane z 2019 r.).
Terminale LNG znajdują się w Izmir Aliaga, Marmara Ereglisi.

2.3. Współpraca międzynarodowa

Turcja należy do organizacji międzynarodowych takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(IMF), Organizacja Narodów Zjednoczonych (UN), Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO),
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
Rada Europy, Światowa Organizacja Handlu (WTO), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD),
Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), Międzynarodowy
Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE),
Organizacja Konferencji Islamskiej (OIC), Agencja Energii Atomowej (IAEA), G 20, D 8 (Organizacja
Współpracy Gospodarczej 8 Rozwijających się Krajów Islamskich).8

Turcja zawarła z 35 krajami umowy o wolnym handlu (w tym z Izraelem, Macedonią, Czarnogórą,
Serbią, Bośnią i Hercegowiną), z 39 krajami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz z 61
państwami umowy o ochronie inwestycji.9

Tabela 1. Wykaz organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Turcja

Nazwa organizacji Skrót

Azjatycki Bank Rozwoju ADB (nonregional member)

Grupa Australijska -

Bank Rozrachunków Międzynarodowych BIS

Strefa Współpracy Gospodarczej Morza BSEC

7 Na podstawie Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/#economy, (dostęp 22.04.2022).
8 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/turcja/informator-ekonomiczny, (dostęp 22.04.2022 r.).
9 Ibidem.



Czarnego

Rada Państw Morza Bałtyckiego
(obserwator)

CBSS (observer)

Wspólnota Demokracji CD

Rada Europy CE

Europejska Organizacja Badań Jądrowych
(obserwator)

CERN (observer)

Konferencja ds. Współdziałania i Środków
Budowy Zaufania w Azji

CICA

Comunidade dos Paises de Lingua
Portuguesa (obserwator)

CPLP (associate observer)

Rozwijająca się ósemka D-8

Rada Partnerstwa Euro-Atlantyckiego EAPC

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EBRD

Organizacja Współpracy Gospodarczej ECO

Unia Europejska (kandydat) EU (candidate country)

Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO

Grupa Robocza do spraw Finansowych FATF

Grupa 20 G-20

Międzynarodowa Agencja Energii
Atomowej

IAEA

Międzynarodowy Bank Odbudowy i
Rozwoju (Bank Światowy)

IBRD

Organizacja Międzynarodowego
Lotnictwa Cywilnego

ICAO

Międzynarodowa Izba Handlowa
(komitety narodowe)

ICC (na�onal commi�ees)

Międzynarodowy Ruch Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

ICRM

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Rozwoju

IDA

Islamski Bank Rozwoju IDB

Międzynarodowa Agencja Energii IEA

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju
Rolnictwa

IFAD

Międzynarodowa Korporacja Finansowa IFC

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń
Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca

IFRCS

Międzynarodowa Organizacja
Hydrograficzna

IHO



Międzynarodowa Organizacja Pracy ILO

Międzynarodowy Fundusz Walutowy IMF

Międzynarodowa Organizacja Morska IMO

Międzynarodowa Organizacja
Ruchomych Satelitów

IMSO

Międzynarodowa Organizacja Policji
Kryminalnej

Interpol

Międzynarodowy Komitet Olimpijski IOC

Międzynarodowa Organizacja do spraw
Migracji

IOM

Unia Międzyparlamentarna IPU

Międzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna

ISO

Międzynarodowa Organizacja
Telekomunikacji Satelitarnej

ITSO

Międzynarodowa Unia
Telekomunikacyjna

ITU

Międzynarodowa Konfederacja Związków
Zawodowych, następca ICFTU
(Międzynarodowa Konfederacja Wolnych
Związków Zawodowych) i WCL (Światowa
Konfederacja Pracy)

ITUC (NGOs)

Wielostronna Agencja Gwarancji
Inwestycyjnych

MIGA

Organizacja Traktatu
Północnoatlantyckiego

NATO

Agencja Energii Nuklearnej NEA

Grupa Dostawców Jądrowych NSG

Organizacja Państw Amerykańskich
(obserwator)

OAS (observer)

Organizacja Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju

OECD

Organizacja Konferencji Islamskiej OIC

Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej OPCW

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie

OSCE

Sojusz Pacyfiku (obserwator)

Klub Paryski (członek stowarzyszony)

Stały Trybunał Arbitrażowy PCA

Forum Wysp Pacyfiku (partner) PIF (partner)

Szanghajska Organizacja Współpracy SCO (dialogue member)



Konwencja Centrów Egzekwowania
Prawa Europy Południowo-Wschodniej
(następca SECI)

SELEC

Organizacja Narodów Zjednoczonych UN

Konferencja Narodów Zjednoczonych do
spraw Handlu i Rozwoju

UNCTAD

Organizacja Narodów Zjednoczonych do
spraw Oświaty, Nauki i Kultury

UNESCO

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych
do spraw Uchodźców

UNHCR

Organizacja Narodów Zjednoczonych do
spraw Rozwoju Przemysłowego

UNIDO

Tymczasowe Siły Zbrojne Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Libanie

UNIFIL

Agencja Narodów Zjednoczonych ds.
Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na
Bliskim Wschodzie

UNRWA

Światowa Organizacja Turystyki UNWTO

Powszechny Związek Pocztowy UPU

Porozumienie z Wassenaar

Światowa Organizacja Celna WCO

Światowa Federacja Związków
Zawodowych

WFTU (NGOs)

Światowa Organizacja Zdrowia WHO

Światowa Organizacja Własności
Intelektualnej

WIPO

Światowa Organizacja Meteorologiczna WMO

Światowa Organizacja Handlu WTO

Komitet Zanggera ZC
Źródło: Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/#government (dostęp: 22.04.2022).

2.4. Branże z dużym potencjałem rozwoju

Według szacunków z 2017 r. w skład PKB według sektora pochodzenia wchodziło rolnictwo 6,8%,
przemysł 32,3%, usługi 60,7%. Według przeznaczenia końcowego konsumpcja gospodarstw
domowych wynosiła 59,1%, konsumpcja rządowa 14,5%, inwestycje w kapitał trwały 29,8%, inwestycje
w zapasy 1,1%, eksport towarów i usług 24,9%, zaś import towarów i usług -29,4%.10

Główne produkty rolne to mleko, pszenica, buraki cukrowe, pomidory, jęczmień, kukurydza, ziemniaki,
winogrona, arbuzy, jabłka.11

10 Na podstawie Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/#economy, (dostęp 22.04.2022).
11 Ibidem.



Główne branże przemysłowe to tekstylia, przetwórstwo spożywcze, samochody, elektronika,
górnictwo (węgiel, chromian, miedź, bor), stal, ropa na�owa, budownictwo, tarcica, papier.12

Tempo wzrostu produkcji przemysłowej według szacunków z 2017 r. wyniosło 9,1%.13

Turcja wyposażona jest w takie zasoby naturalne jak węgiel, ruda żelaza, miedź, chrom, antymon, rtęć,
złoto, baryt, boran, celestyt (stront), szmergiel, skaleń, wapień, magnezyt, marmur, perlit, pumeks,
piryty (siarka), glina, grunty orne oraz energię wodną (hydropower).14

Siła robocza według szacunków z 2020 r. stanowi ok. 25,677 mln (ta liczba dotyczy wyłącznie krajowej
siły roboczej i nie obejmuje ok. 1,2 mln Turków pracujących za granicą, ani uchodźców). Według
zawodów, w rolnictwie pracowało 18,4%, w przemyśle 26,6%, a w usługach 54,9% (szacunki z 2016 r.).15

2.5. Popyt i zapotrzebowanie na wybrane produkty

Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce destynacji eksportowych Turcji. Dwustronny wolumen
handlu wyniósł w 2021 r. 7,22 mld USD . Główne towary eksportowane do Polski to samochody, części
i akcesoria do pojazdów silnikowych i ciągników, zaś głównymi produktami importowanymi z Polski są
części i samochody, akcesoria do pojazdów silnikowych oraz silniki tłokowe wewnętrznego spalania o
zapłonie samoczynnym.16

Firmy tureckie importują i dystrybuują także takie produkty jak tekstylia, tkaniny obiciowe, kamień
naturalny, produkty kosmetyczne i materiały opakowaniowe. 17

W Turcji działają 74 polskie firmy, głównie w branży elektryczności, gazu, wody, przemyśle
przetwórczym, budownictwie, górnictwie, handlu hurtowym i detalicznym, usługach transportowych,
komunikacyjnych i magazynowych oraz nieruchomościach.18

Dane dotyczące wartości tureckiego importu produktów z Polski w 2019 r.:

Grupa produktów Import (tys. US$) Udział Produktów w imporcie (%)

Wszystkie produkty 2 603 243,2 100

Dobra inwestycyjne 1 206 144,98 46 ,33

Dobra konsumpcyjne 863 923,26 33 ,19

Półprodukty 413 994,08 15,9

Surowce 119 174,3 4 , 5 8

Zwierzęta 14 575,53 0,56

12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Na podstawie Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/#geography,
(dostęp 22.04.2022).
15 Na podstawie Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/#economy,
(dostęp 22.04.2022).
16 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/turcja/informator-ekonomiczny, (dostęp 22.04.2022 r.).
17 Ibidem. 18Ibidem.



Środki chemiczne 226 278,89 8,69

Produkty żywieniowe 106 720,07 4,1

Obuwie 1 015,37 0,04

Paliwa 23 899,28 0,92

Skóry i skórki 17 404,19 0,67

Maszyny i Elektronika 874 868,32 33,61

Metale 303 025,92 11,64

Minerały 1 283,26 0,05

Różnorodne 107 051,19 4,11

Plas�k lub guma 191 191,53 7,34

Kamień i szkło 34 861,79 1,34

Tekstylia i odzież 42 330,3 1,63

Transport 513 326,84 19,72

Warzywa 17 490,41 0,67

Drewno 127 920,33 4,91
Źródło: WITS, h�ps://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/2019/TradeFlow/Import/Partner/POL/Product/all-groups
(dostęp: 22.04.2022).

3. WSPÓŁPRACA MIĘDZY TURCJĄ A POLSKĄ

3.1. Uwarunkowania prawne

Republika Turcji ma konstytucję uchwaloną w 1982 r. Jest to konstytucja jednolita, której władza jest
skoncentrowana w rządzie centralnym, który ma najwyższą władzę. Konstytucja została znacząco
zmieniona w 2017 r. w wyniku referendum (16 kwietnia 2017 r.) w sprawie zasadniczych reform
ustrojowych. Wszystkie zmiany konstytucyjne weszły w życie 9 lipca 2018 r. (poprawki do konstytucji z
2018 r. zmieniły system rządzenia; obecnie Turcja ma system quasi-prezydencki, uprzednio
funkcjonował system parlamentarny).19

Turcja posiada skodyfikowany system prawa cywilnego. Prawo międzynarodowe należycie
zatwierdzone i uchwalone przez ustawodawcę jest również uważane za część systemu prawnego.
Główne krajowe źródła prawa to Konstytucja, kodeksy i statuty, traktaty międzynarodowe (po
ratyfikacji przez parlament traktaty międzynarodowe mają taki sam skutek prawny jak kodeksy i
ustawy, a w przypadku rozbieżności między umową międzynarodową a kodeksem sądy muszą ją
rozstrzygnąć zgodnie z ogólnymi zasadami prawa tureckiego), dekrety prezydenckie, przepisy prawne
oraz regulaminy. 20

Sądownictwo dzieli się na Trybunał Konstytucyjny, sądy cywilne i karne, sądy administracyjne oraz sądy
konfliktu. Wśród sądów cywilnych, karnych i administracyjnych istnieją trzy instancje sądowe – sądy
pierwszej instancji, okręgowe sądy apelacyjne oraz Sąd Apelacyjny/Rada Stanu. W określonych
dziedzinach prawa istnieją wyspecjalizowane sądy cywilne dla niektórych dziedzin prawa, takie jak

19 Thomson Reuters Prac�cal Law, h�ps://uk.prac�callaw.thomsonreuters.com/w-016-
2851?transi�onType=Default&contextData=%28sc.Default%29, (dostęp 22.04.2022 r.).
20 Ibidem.



sądy katastralne, sądy gospodarcze, sądy konsumenckie, sądy egzekucyjne, sądy rodzinne, sądy do
spraw własności intelektualnej i przemysłowej, sądy pracy.21

Z uwagi na fakt, że turecki system prawny jest oparty o systemem prawa cywilnego (a nie common
law), skutki orzeczeń sądowych są ograniczone i nie są one traktowane jako główne źródło prawa
(chociaż decyzje sądu wyższej instancji mogą kierować sędziami w procesie podejmowania decyzji, nie
są one wiążące). Decyzje Zgromadzenia Ogólnego Sądu Apelacyjnego w sprawie ujednolicenia
orzecznictwa są wiążące dla sędziów.22

3.2. Zawarte umowy dwustronne i wielostronne

Poniżej przedstawiono wykaz zawartych umów dwustronnych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a
Turcją:23

Tabela 2. Umowy dwustronne pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Turcją

1.

Tytuł umowy: Traktat Przyjaźni pomiędzy Polską a Turcją.

Data podpisania: 23-07-1923

Data wejścia w życie: 01-04-1924 2.

Tytuł umowy: Konwencja handlowa i nawigacyjna między RP a Rep. Turecką.

Data podpisania: 29-08-1931

Data wejścia w życie: 30-09-1934 3.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Turcji o komunikacji lotniczej.

Data podpisania: 25-08-1967

Data wejścia w życie: 14-02-1974 4.

Tytuł umowy:

Porozumienie między Rządem PRL a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie zniesienia
opłat za legalizację dokumentów handlowych, zawarte w formie wymiany not.

Data podpisania: 10-12-1970

Data wejścia w życie: 27-12-1973

5.

Tytuł umowy:
Protokół pomiędzy PRL a Republiką Turcji w sprawie uchylenia postanowień
dotyczących handlu zawartych w Konwencji Handlowej i Nawigacyjnej z dnia
29.08.1931 r.

Data podpisania: 23-04-1974

Data wejścia w życie: 14-06-1977

6.

21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Internetowa Baza Traktatowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, h�ps://traktaty.msz.gov.pl/, (dostęp: 22.04.2022).



Tytuł umowy: Umowa Handlowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Turcji.

Data podpisania: 23-04-1974

Data wejścia w życie: 22-04-1975

7.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Turcji omiędzynarodowych
przewozach drogowych.

Data podpisania: 09-09-1977

Data wejścia w życie: 29-03-1978

8.

Tytuł umowy: Umowa o współpracy gospodarczej i technicznej między Rządem PRL iRządem
Republiki Turcji.

Data podpisania: 31-01-1980

Data wejścia w życie: 18-07-1980

9.

Tytuł umowy: Konwencja Konsularna między PRL a Republiką Turecką.

Data podpisania: 05-06-1987

Data wejścia w życie: 14-04-1989

10.

Tytuł umowy: Umowa między PRL a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i
handlowych.

Data podpisania: 12-04-1988

Data wejścia w życie: 11-04-1991

11.

Tytuł umowy:
Konwencja między PRL a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach karnych,
o ekstradycji i o przekazywaniu osób skazanych [Art. 3-6, 8-10, 12-28, 45- 48 utraciły
moc obowiązującą].

Data podpisania: 09-01-1989

Data wejścia w życie: 08-06-1991

12.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP i Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach
nauki, oświaty i kultury.

Data podpisania: 24-10-1990

Data wejścia w życie: 28-04-1995

13.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym popieraniui
ochronie inwestycji.

Data podpisania: 21-08-1991



Data wejścia w życie: 19-08-1994

14.

Tytuł umowy: Układ o przyjaźni i współpracy między RP a Republiką Turecką.

Data podpisania: 03-11-1993

Data wejścia w życie: 15-06-1995

15.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Tureckiejw sprawie unikania
podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

Data podpisania: 03-11-1993

Data wejścia w życie: 01-04-1997

16.

Tytuł umowy: Porozumienie między Rządem RP a Rządem Republiki Tureckiej o współpracyw
dziedzinie techniki i przemysłu obronnego.

Data podpisania: 19-07-1994

Data wejścia w życie: 02-03-2000

17.

Tytuł umowy: Protokół o utworzeniu Stałego Komitetu Konsultacyjnego wysokiegoszczebla
między RP a Republiką Turecką.

Data podpisania: 19-07-1994

Data wejścia w życie: 13-09-1996

18.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Tureckiej o zmianie Umowyo
międzynarodowych przewozach drogowych z 09.09.1977 r.

Data podpisania: 19-07-1994

Data wejścia w życie: 07-05-2003

19.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Turcji o współpracy wdziedzinie
turystyki.

Data podpisania: 07-05-1997

Data wejścia w życie: 19-09-1997

20.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Tureckiej o współpracy i wzajemnej
pomocy w sprawach celnych.

Data podpisania: 04-10-1999

Data wejścia w życie: 01-05-2000



21.

Tytuł umowy:
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o
współpracy w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i innej
przestępczości.

Data podpisania: 07-04-2003

Data wejścia w życie: 25-07-2004

22.

Tytuł umowy:

Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym zezwoleniu na
wykonywanie pracy zarobkowej przez członków rodzinpersonelu misji
dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa wysyłającego w państwie
przyjmującym, poprzez wymianę not.

Data podpisania: 22-03-2004

Data wejścia w życie: 22-03-2004

23.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Turcji o współpracynaukowo-
technicznej.

Data podpisania: 06-06-2011

Data wejścia w życie: 12-07-2012

24.

Tytuł umowy: Umowa między RP a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym.

Data podpisania: 17-10-2017

Data wejścia w życie: 01-06-2021

25.

Tytuł umowy: Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między RPa
Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym.

Data podpisania: 17-10-2017

Data wejścia w życie: 01-06-2021

Źródło: Baza Traktatowa MSZ RP.

Od 1 stycznia 1996 r. pomiędzy Turcją a Unią Europejską obowiązuje unia celna. W 1999 r. Turcja
otrzymała status kraju kandydującego do Unii Europejskiej. Jej późniejsze wysiłki adaptacyjne zyskały
dalsze uznanie i decyzją z grudnia 2004 r. Unia Europejska rozpoczęła z Turcją w październiku 2005 r.
negocjacje członkowskie.24

24 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej h�ps://www.gov.pl/web/turcja/informator-ekonomiczny, (dostęp 22.04.2022).



Tabela 3. Umowy dwustronne pomiędzy Unia Europejską a Turcją25

26.

Tytuł umowy:
Protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego Stowarzyszenie między Europejską
Wspólnotą Gospodarczą a Turcją w następstwie rozszerzenia Unii Europejskiej.

Data podpisania: 29-07-2005

Data wejścia w życie: -

Źródło: Baza Traktatowa MSZ RP.

3.3. System celny

Ustawodawstwo celne dotyczy ośmiu reżimów celnych i związanych z nimi przepisów:

▪ wejście do swobodnego obrotu;
▪ reżim tranzytowy;
▪ reżim celny i magazynowy;
▪ system uszlachetniania czynnego;
▪ przetwarzanie pod kontrolą celną;
▪ odprawa czasowa;
▪ uszlachetnianie bierne;
▪ reżim eksportowy.26

Każdy z ww. reżimów ma osobny zestaw zasad i powiązanych procedur. Turcja jest stroną unii celnej z
UE i jest zobowiązana do zbliżenia swojego prawa do dorobku prawnego UE w zakresie konkurencji,
własności intelektualnej i wspólnej polityki handlowej, a także w obszarze swobodnego przepływu
towarów. Unia Celna Turcja-UE obejmuje wyłącznie produkty przemysłowe i przetworzone produkty
rolne. W przypadku wyrobów węglowych i stalowych obowiązuje umowa preferencyjna. Unia Celna
nie tylko znosi cła, ale także wymaga wyeliminowania wszelkich zakłócających barier handlowych lub
mechanizmów, które powodują, że jedna strona ma nieuczciwą przewagę nad drugą. 27

4. SYSTEM PRAWNO-PODATKOWY

Podatek od osób prawnych: Dochód ne�o korporacji podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób prawnych według stawki 22%. Prezydent jest upoważniony do podwyższenia tej
stawki do 25%. Rezydenci podatkowi podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w
zakresie podatku od osób prawnych zarówno od dochodów krajowych, jak i zagranicznych, podczas
gdy korporacje niebędące rezydentami podatkowymi podlegają opodatkowaniu wyłącznie od
dochodów uzyskanych w Turcji.28

Podatek od wartości dodanej (VAT): Dostawa towarów i usług w zakresie działalności handlowej,
przemysłowej, rolniczej i niezależnej działalności zawodowej oraz import towarów i usług do Turcji

25 Zob. więcej Komisja Europejska, h�ps://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-rela�onships-country-and-region/countries-and-
regions/turkey_en .
26 Interna�onal Trade Administra�on, h�ps://www.trade.gov/country-commercial-guides/turkey-customs-regula�ons, (dostęp 22.04.2022
r.).
27 Ibidem.
28 Na podstawie Thomson Reuters Prac�cal Law,
h�ps://uk.prac�callaw.thomsonreuters.com/Document/I2ef12a3c1ed511e38578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?transi�onType=Catego
ryPageItem&contextData=(sc.Default)&comp=pluk&navId=6AD4F36D8F10BAA85AA2EF566FE124CD#co_anchor_a343389, (dostęp
22.04.2022 r.).



podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 18%. Jednakże, niektóre towary i usługi
podlegają 1% lub 8% stawce VAT.29

Podatek od transakcji bankowych i ubezpieczeniowych (BITT): Płatności otrzymywane przez banki,
bankierów i firmy ubezpieczeniowe (takie jak odsetki, prowizje, składki i opłaty za usługi) podlegają
BITT w wysokości 5%. Istnieją jednak wyjątki dla niektórych transakcji, w których stosuje się obniżoną
stawkę w wysokości 1%.30

Opłata skarbowa: Umowy i inne szczególne dokumenty podlegają opodatkowaniu podatkiem
skarbowym (ustawa o podatku skarbowym). W związku z tym umowy podpisywane w Turcji, które
odnoszą się do określonej kwoty pieniężnej, podlegają opodatkowaniu podatkiem skarbowym (o ile nie
są zwolnione). W przypadku podpisania umowy za granicą opłata skarbowa podlega pewnym
warunkom (np. jeśli umowy są przedstawiane tureckim urzędom publicznym).31

Fundusz wsparcia wykorzystania zasobów (RUSF): RUSF to podatek pobierany od importu i pożyczek
opartych na kredytach według następujących stawek: 6% od wartości importu orz 15% wartości
pożyczki konsumenckiej udzielonej przez tureckie banki i instytucje finansowe. Pożyczki walutowe
udzielane rezydentom tureckim (z wyłączeniem banków i instytucji finansowych) od podmiotów
zagranicznych podlegają następującemu opodatkowaniu w zależności od średnich przedziałów
zapadalności: 3% - pożyczki o średniej zapadalności do jednego roku, 1% - pożyczki o średniej
zapadalności powyżej jednego roku i poniżej dwóch lat, 0,5% - pożyczki o średniej zapadalności
powyżej dwóch i poniżej trzech lato oraz 0% - pożyczki o średniej zapadalności powyżej trzech lat.32

Pożyczki w lirach tureckich udzielane tureckim rezydentom (z wyłączeniem banków i instytucji
finansowych) od podmiotów zagranicznych podlegają opodatkowaniu w zależności od średnich
przedziałów zapadalności: 1% - pożyczki o średniej zapadalności poniżej jednego roku, 0% -pożyczki o
średniej zapadalności co najmniej jeden rok.33

Specjalny podatek konsumpcyjny: Dostawa, import i sprzedaż towarów podlegają jednorazowemu
specjalnemu podatkowi konsumpcyjnemu w odniesieniu do następujących pozycji: produkty na�owe,
gaz ziemny, smary, rozpuszczalniki i pochodne rozpuszczalników; samochody i inne pojazdy silnikowe,
motocykle, samoloty, helikoptery i jachty; tytoń i wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe i napoje
gazowane; dobra luksusowe. Specjalny podatek konsumpcyjny jest płacony, gdy towary są
importowane lub produkowane, a obciążenie podatkowe może zostać rozłożone na użytkowników
końcowych (konsumentów) przez podatników.34

Inne podatki: Istnieją różne inne podatki związane ze środowiskiem, majątkiem, pojazdami
silnikowymi, spadkami i darowiznami, które mogą mieć zastosowanie. Ponieważ Turcja jest państwem
unitarnym, nie ma podatków lokalnych ani podatków państwowych.35

29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem.



Wypłacone dywidendy: Akcjonariusze niebędący rezydentami podlegają opodatkowaniu podatkiem
u źródła w wysokości 15%, chyba że zostanie on zmniejszony na mocy umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania.36

Otrzymane dywidendy: Dywidendy otrzymane przez spółki będące rezydentami podatkowymi od ich
zagranicznych spółek zależnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
według stawki 22%. Dywidendy wypłacane przez zagraniczne spółki zależne są zwolnione z podatku,
jeżeli: spółka będąca rezydentem podatkowym otrzymująca dywidendę posiada co najmniej 10%
udziałów swojej zagranicznej spółki zależnej przez co najmniej rok na dzień wypłaty dywidendy;
wypłata dywidendy zagranicznej spółki zależnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i
podatkiem od osób prawnych lub podobnymi podatkami o minimalnej stawce 15% w jurysdykcji jej
rejestracji; dywidenda jest przekazywana do Turcji do końca dnia złożenia deklaracji w zeznaniu
podatkowym za ten rok.37

Wypłacane odsetki: Podatek u źródła w wysokości 10% dotyczy odsetek płaconych przez turecką
korporację zagranicznemu udziałowcowi korporacyjnemu. Jednak w przypadku, gdy pożyczkodawcą
jest państwo zagraniczne, instytucja międzynarodowa, zagraniczny bank lub zagraniczna instytucja
finansowa, stawka podatku u źródła wynosi 0%.38

Opłacone tan�emy z tytułu własności intelektualnej: Podatek u źródła w wysokości 20% ma
zastosowanie do płatności tan�em z tytułu własności intelektualnej (takich jak prawa autorskie,
patenty i znaki towarowe) na rzecz zagranicznych udziałowców korporacyjnych, chyba że stawka jest
obniżona na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.39

5. ZACHĘTY DLA INWESTORÓW

W 2019 r. Turcja utrzymała pozycję drugiego największego odbiorcy bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w Azji Zachodniej, po Izraelu, po osiągnięciu rekordowo wysokiego poziomu 22 mld USD
(wobec z 11,48 mld USD w 2018 r.). Największymi inwestorami w Turcji są państwa członkowskie UE,
oraz Stany Zjednoczone (kraj stał się drugim co do wielkości inwestorem po Holandii, skąd pochodzi
15,8% całkowitych inwestycji zagranicznych). Znaczącymi inwestorami są także Niemcy i Wielka
Brytania (po ok. 7%).40

Turcja przyjęła reformy ułatwiające przyjmowanie inwestycji zagranicznych. Proces ten koordynuje
Turecka Agencja Wspierania i Promocji Inwestycji (ISPAT). Napływ inwestycji poprawił się wobec
rozwoju partnerstw publiczno-prywatnych, środków usprawniających procedury administracyjne i
wzmacniających ochronę własności intelektualnej oraz reform strukturalnych przeprowadzonych w
ramach procesu zbliżenia do UE. W raporcie Doing Business 2020 Banku Światowego Turcja znalazła się
na 33. miejscu wśród 190 gospodarek pod względem łatwości prowadzenia działalności
gospodarczej (o 10 pozycji wyżej niż w 2019 r.). W szczególności ułatwienia dotyczące zachęt
podatkowych pomogły Turcji uzyskać lepszą pozycję.41

36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/turcja/informator-ekonomiczny, (dostęp 22.04.2022 r.).
41 Ibidem.



Zasadniczo inwestorzy zagraniczni mogą swobodnie dokonywać bezpośrednich inwestycji w Turcji
poprzez zakładanie spółek, otwieranie oddziałów, nabywanie udziałów w tureckich spółkach bez
uzyskania uprzedniej zgody. Jednakże, w przypadku niektórych rodzajów spółek w sektorach
regulowanych (takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe i brokerskie, spółki energetyczne działające na
podstawie licencji, firmy faktoringowe i leasingu finansowego) może być wymagane uzyskanie
uprzedniej zgody właściwych organów rządowych w celu nabycia akcji lub głosowania prawa, które
osiągają lub przekraczają określone progi. 42

Zagraniczni inwestorzy mieszkający poza Turcją (w tym zagraniczne firmy inwestycyjne i fundusze
inwestycyjne) mogą swobodnie kupować lub sprzedawać tureckie papiery wartościowe lub inne
instrumenty rynku kapitałowego pod warunkiem, że upoważnione banki lub firmy maklerskie będą
pośredniczyć w transakcjach.43

Niemniej jednak, wskazuje się również, że nacisk na wymaganie lokalizacji produkcji i danych oraz
wprowadzenie 7,5% podatku od usług cyfrowych w 2020 r. negatywnie wpłynęło na inwestycje
zagraniczne. Inne ważne kwes�e obejmują reformę podatkową oraz zmniejszającą się niezależność
sądownictwa i banku centralnego. Turcja przyjmuje 3,6 miliona syryjskich uchodźców, co stanowi
dodatkowe obciążenie ekonomiczne (zapewnienie m.in. edukacji i opieki zdrowotnej). Przepisy
dotyczące sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) zostały zaostrzone w zakresie
danych, pla�orm mediów społecznościowych, marke�ngu internetowego, nadawania programów
online, pobierania podatków i pla�orm płatniczych. W szczególności ICT i inne firmy zgłaszają presję
rządu na lokalizowanie danych.44

6. UWARUNKOWANIA KULTUROWE

Turcja jest krajem muzułmańskim. Cudzoziemcy powinni przestrzegać określonych reguł zachowania,
szczególnie podczas zwiedzania miejsc kultu religijnego. W meczetach należy przed wejściem zdjąć
obuwie. Kobiety podróżujące po wschodzie Turcji, powinny mieć zasłonięte nogi i ramiona. Poruszające
się samotnie kobiety mogą narazić się na zaczepki, również w dużych miastach.45

Ogólnie Turcy są bardzo przyjaźni i szczerzy i aby odnieść sukces w biznesie, należy zdobyć zaufanie
partnerów. W tureckiej kulturze biznesowej istnieje hierarchizm, decyzje podejmowane są powoli,
przez osoby z wyższego szczebla w firmie. Większość tureckich firm jest prowadzona przez rodziny.46

6.1. Najskuteczniejsze metody marketingowe związane z działalnością na
rynku Turcji

Wyznacznikiem najskuteczniejszych metod marke�ngowych związanych z działalnością biznesową w
Turcji mogą być wydatki na reklamę, które w Turcji w latach 2007-2019 według mediów (w mln lir
tureckich) wyglądały następująco:

42 Thomson Reuters Prac�cal Law,
h�ps://uk.prac�callaw.thomsonreuters.com/Document/I2ef12a3c1ed511e38578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?transi�onType=Catego
ryPageItem&contextData=(sc.Default)&comp=pluk&navId=6AD4F36D8F10BAA85AA2EF566FE124CD, (dostęp 22.04.2022 r.).
43 Ibidem.
44 Interna�onal Trade Administra�on, h�ps://www.trade.gov/country-commercial-guides/turkey-investment-climate-statement, (dostęp
22.04.2022 r.).
45 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja, (dostęp 22.04.2022 r.).
46 Zob. h�ps://doingbusinessinturkey.com/3-�ps-on-turkish-business-culture/, (dostęp: 22.04.2022).



Źródło: Sta�sta, h�ps://www.sta�sta.com/sta�s�cs/491862/adver�sing-spend-by-medium-turkey/, (dostęp: 22.04.2022).

Najskuteczniejszymi metodami reklamowymi oraz kanałami marki są Internet oraz telewizja.

7. REKOMENDACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE ROZPOCZĘCIA
DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ NA RYNKU TURCJI

7.1. Podstawowe kontakty do instytucji wspierających przedsiębiorczość

Poniżej przedstawiono listę danych teleadresowych organizacji wspierających wymianę handlową:47

Tabela 4. Wykaz najważniejszych kontaktów

1. Centrum Promocji Eksportu

Witryna internetowa: www.igeme.gov.tr

E-mail: igeme@igeme.gov.tr

Telefon: (0090312) 4172223
2. Trade Point Ankara IGEME

Witryna internetowa: www.tpankara.org.tr

E-mail: tpankara@igeme.org.tr

Telefon: (0090312) 4172223
3. Centrum Promocji Tureckiego Eksportu

Witryna internetowa:

E-mail: igemeist@superonline.com

Telefon: (0090212) 4540800 4. Rada Stosunków Gospodarczych z Zagranicą

Witryna internetowa: www.de ik .org . t r

E-mail: in fo@deik .org. tr

Telefon: (0090212) 2704190
5. Związek Izb Przemysłu, Handlu, Handlu Morskiego i Wymiany Towarowej

Witryna internetowa: www.tobb.org.tr

E-mail: info@tobb.org.tr

47 Portal Promocji Eksportu, h�ps://turkey.trade.gov.pl/pl/turcja/adresy/206,adresy.html, (dostęp 22.04.2022).



Telefon: (0090312) 4138000

6. Stowarzyszenie Tureckich Przemysłowców i Biznesmenów

Witryna internetowa: w w w . t u s i a d . o r g . t r

E-mail: t u s i a d @ t u s i a d . o r g

Telefon: (0090212) 2495448
7. Izba Handlowa w Ankarze

Witryna internetowa: w w w . a t o n e t . o r g . t r

E-mail: i n f o @ a t o n e t . o r g . t r

Telefon: (0090312) 2864036
8. Izba Handlowa w Istambule

Witryna internetowa: www.ito.org.tr

E-mail: ito@ito.org.tr

Telefon: (0090212) 4556000
9. Izba Handlowa w Izmirze

Witryna internetowa: www.ebso.org.tr

E-mail: info@ege.ebso.com.tr

Telefon: (0090232) 4410909
10. Izba Handlowa w Izmirze

Witryna internetowa: w w w . i z t o . o r g . t r

E-mail: i n f o @ i z t o . o r g . t r

Telefon: (0090232) 4417777
10. Izba Handlowa w Istambule

Witryna internetowa: www1.iso.org.tr

E-mail: info@iso.org.tr

Telefon: (0090212) 2522900

Źródło: Portal Promocji Eksportu, h�ps://turkey.trade.gov.pl/pl/turcja/adresy/206,adresy.html.

Wykaz przydatnych kontaktów znajduje się również w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej:48

• Ankarska Izba Handlowa h�ps://www.atonet.org.tr/;
• Biuro ds. Inwestycji, Kancelaria Prezydenta Republiki Turcji h�ps://www.invest.gov.tr/;
• Giełda Stambulska www.ise.org/;
• Izmirska Izba Handlowa h�p://www.izto.org.tr/;
• Kancelaria Prezydenta h�ps://www.tccb.gov.tr/;
• Konfederacja Związków Pracodawców www.�sk.org.tr/;
• Konfederacja Związków Zawodowych www.turkis.org.tr/;
• Ministerstwo ds. Unii Europejskiej Republiki Turcji h�ps://www.ab.gov.tr/;
• Ministerstwo Energetyki i Zasobów Naturalnych Republiki Turcji h�ps://www.enerji.gov.tr/;
• Ministerstwo Handlu Republiki Turcji h�ps://�caret.gov.tr/;
• Ministerstwo Kultury i Turystyki h�ps://www.ktb.gov.tr/;
• Ministerstwo Przemysłu i Technologii Republiki Turcji h�ps://www.sanayi.gov.tr/;
• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Usług Socjalnych h�ps://www.ailevecalisma.gov.tr/;
• Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Republiki Turcji h�ps://www.tarimorman.gov.tr/;
• Ministerstwo Skarbu i Finansów Republiki Turcji h�ps://www.hmb.gov.tr/;

48 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej h�ps://www.gov.pl/web/turcja/informator-ekonomiczny, (dostęp 22.04.2022).



• Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Turcji h�p://www.mfa.gov.tr/;
• Ministerstwo Środowiska i Urbanizacji Republiki Turcji h�ps://csb.gov.tr/;
• Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Republiki Turcji h�ps://www.uab.gov.tr/;
• Naczelna Rada Radia i Telewizji www.rtuk.org.tr;
• Organizacja Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorców www.kosgeb.gov.tr/;
• Parlament – Wielkie Zgromadzenie Narodowe www.tbmm.gov.tr;
• Rada Regulacji i Nadzoru Bankowości h�ps://www.bddk.org.tr/ ;
• Rada Rynku Kapitałowego www.cmb.gov.tr/;
• Stambulska Izba Handlowa h�ps://ito.org.tr/tr;
• Stowarzyszenie Inwestorów Zagranicznych w Turcji www.yased.org.tr/;
• Stowarzyszenie Tureckich Eksporterów h�ps://�m.org.tr/;
• Turecki Bank Centralny h�ps://www.tcmb.gov.tr/;
• Turecki Instytut Patentowy www.turkpatent.gov.tr;
• Turecki Instytut Standaryzacji www.tse.org.tr/;
• Turecki Urząd Statystyczny (TUiK) h�p://www.tuik.gov.tr/;
• Turecki Związek Izb i Giełd Towarowych - TOBB h�ps://www.tobb.org.tr/;
• Trybunał Rozrachunkowy www.sayistay.gov.tr;
• Trybunał Konstytucyjny www.anayasa.gov.tr;
• Urząd Badań Naukowych i Technologicznych www.tubitak.gov.tr/;
• Urząd ds. Prywatyzacji www.oib.gov.tr;
• Urząd ds. Tytoniu, Produktów Tytoniowych i napojów Alkoholowych www.tapdk.gov.tr/;
• Urząd Energii Jądrowej www.taek.gov.tr/;
• Urząd Ochrony Konkurencji www.rekabet.gov.tr/;
• Urząd Regulacji Energetyki www.epdk.org.tr/;
• Urząd Telekomunikacji www.tk.gov.tr/;
• Urząd Zamówień Publicznych www.ihale.gov.tr;
• Zrzeszenie Banków Tureckich www.tbb.org.tr/.


