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Wojciech Rogowski

Fascynuje si a odbicia gospodarki tureckiej po ostatnim kryzysie 2001 roku. rednie tem-

po wzrostu PKP w tej dekadzie przekracza 7%, co oznacza podwojenie PKB w kilkana-

cie lat. Kontrastuje to z poziomem corporate governance w tamtejszych spó kach. Nie-

liczne badania struktur i efektywno ci nadzoru korporacyjnego wskazuj , e wi kszo

spó ek jest kontrolowana siln  „rodzinn ” r k , poprzez z o one struktury „piramidalne” 

i wykorzystywanie nieformalnych zale no ci oraz relacji o charakterze klanowym. Je li do 

tego doda  nieobecno  w radach nadzorczych niezale nych cz onków, uzale nienie 

dzia alno ci spó ek od kontaktów z siln  administracja rz dow  i sk onno  do korupcji, 

obraz zasad tutejszego corporate governance nie jest imponuj cy.

Warszaw  opuszcza em w zadumie po kon-

wersatorium NBP na temat szans polskiej go-

spodarki w perspektywie trendów zachodz -

cych w Europie i na wiecie. Jak pokazuje hi-

storia, szybka konwergencja gospodarcza, czyli 

zbli enie i prze cigni cie w rozwoju gospodar-

czym pa stw s siednich za ycia jednego poko-

lenia, nie jest zjawiskiem niemo liwym, acz nie 

zdarza si  cz sto. Poza kilkoma przypadkami 

azjatyckich tygrysów, niedaleko od nas uda o

si  to w imponuj cy sposób jedynie Irlandii, 

wykorzystuj cej wiat  polityk  i sprzyjaj ce

okoliczno ci. Czy uda si  nam? – rozmy la em 

podczas lotu do Stambu u. Polska od blisko 20 

lat odrabia zaniedbania, jednak od kilku lat 

traci swoj , i tak niezbyt wysok , pozycj  w 

rankingach – inni rozwijaj  si  szybciej. Ale nie 

narzekajmy, w wielu krajach hamuj  przemiany 

dyktatorzy, konflikty etniczne, zbyt silni s sie-

dzi, czy te  historyczne zasz o ci.

Na skrzy owaniu szlaków 

Po dwóch godzinach szumu silników Boeinga 

ródziemnomorski upa  uspokaja zmys y. Pod-

czas jazdy taksówk  do centrum Stambu u

obserwuj  g st  tkank  miasta, przypi t  do 

wzgórz szpilkami niezliczonych minaretów, 

w skie uliczki, kilka szerszych arterii zat oczo-

nych piskliwymi, ó tymi taksówkami. Dopiero 

wjazd na most Galata otwiera zapieraj c  dech 

perspektyw  Bosforu i Z otego Rogu, skrz ce-

go si  w zachodz cym s o cu skrzy owania  

wodnych dróg rozcinaj cych miasto. Bez adna, 

jak si  wydaje z oddali, krz tanina wszystkiego 

co tylko mo e p ywa  – aglówek, tramwajów 

wodnych, promów, kutrów, statków i wolno 

przecinaj cych cie nin  majestatycznych kon-

tenerowców sun cych na Morze Czarne.   

 Ruch jak na Marsza kowskiej, bo i aglome-

racja ogromna. Zajmuje obecnie ca y europej-

ski brzeg Bosforu, a po azjatyckiej stronie – 

jego lustrzane odbicie. ród a sprzed kilku lat 

podaj  liczb  12 milionów mieszka ców. Tu-

reccy gospodarze, organizatorzy tegorocznego 

wiatowego kongresu mi dzynarodowego sto-

warzyszenia instytucji ekonomicznych (Interna-

tional Economic Association, IEA) w Stambule, 

dodaj e od ostatniego kryzysu gospodarcze-

go w 2001 roku liczba mieszka ców tego 

„wiecznego miasta”  jeszcze wzros a – za 

spraw  masowej (szacowanej na 2-4 mln) mi-

gracji z ubo szych rejonów Turcji. I bez tego 

Stambu  to najwi ksza aglomeracja na konty-

nencie europejskim! Centrum gospodarcze i 

finansowe Turcji, kraju dwukrotnie ludniejsze-

go od Polski, po o onego w strategicznym 

regionie Bliskiego Wschodu, posiadaj cego 
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drug , pod wzgl dem liczebno ci,  po Amery-

kanach, armi  w NATO. A do tego uczniów w 

szko ach tylu, ilu w ca ym Eurolandzie! Euro-

pejska pot ga? I tak, i nie.

 Dzisiejsza Turcja to spadkobierczyni jedne-

go z najwi kszych i najpot niejszych impe-

riów w historii Europy. Kontroluj cego przez 

wieki kontakty z Dalekim Wschodem tak ci-

le, e trzeba by o wysi ku Vasco da Gama i 

Kolumba by prze ama  ten monopol. Wyczy-

ny podró ników poci gn y za sob  inne in-

nowacje, w tym powstanie i rozwój „kompanii 

handlowych” –  prekursorów dzisiejszych kor-

poracji, toruj c Zachodowi drog  do nowocze-

snej gospodarki. Osmanowie za  trwali w le-

targu feudalnego pa stwa, barwnego co praw-

da ró norodno ci  Orientu, ale s abn cego 

gospodarczo i politycznie a  po lata 20. XX w. 

Dzi  rankingi IMF (2007) lokuj  Turcj  na 59. 

miejscu  w ród pa stw wiata z dochodem, 

wed ug parytetu si y nabywczej, w wysoko ci 

ok. 12.900 USD per capita (dla porównania: 

Polska z 16.300 USD na osob  jest na 50. 

miejscu, a wspomniana Irlandia – 43.000 USD 

– na  9. w wiatowym rankingu).  

 Taki jest efekt kilku wieków imperialnej 

historii, ale i ostatniego stulecia unowocze nia-

nia kraju. Z dzisiejszej perspektywy szczery 

podziw budzi si a modernizacji pa stwa i spo-

ecze stwa dokonana  przez XX-wiecznych 

reformatorów (Atatürk). Aksamitne obalenie 

su tana, oddzielenie religii od pa stwa, zmiana 

alfabetu z arabskiego na aci ski, stworzenie 

wieckich szkó , zrównanie praw kobiet i m -

czyzn oraz inne kamienie w gielne wspó cze-

sno ci.

Kurs na cz onkostwo w UE 

Nie mniej fascynuje si a odbicia po ostatnim 

kryzysie 2001 roku. rednie tempo wzrostu 

PKB w tej dekadzie przekracza 7%, co ozna-

cza podwojenie PKB w kilkana cie lat.  Jeszcze 

bardziej imponuj cy jest nap yw inwestycji 

zagranicznych. czna ich warto  po 2001 

roku jest wi ksza ni  w poprzednich trzech 

dekadach cznie! I nie s  to tylko wielkie in-

westycje korporacyjne, lecz tak e inwestycje w 

skali przedsi biorstw rodzinnych, nie bez zna-

czenia s  tu inwestycje tureckiej diaspory roz-

rzuconej po ca ej Europie.

 Badania zale no ci pomi dzy struktur  w a-

sno ci i wynikami ok. 10 tys. tureckich  firm 

wskaza o m.in. na istotny wp yw wzrostu 

udzia u kapita u zagranicznego na wysoko

wynagrodze  w firmach. Wzrost udzia u inwe-

storów zagranicznych w firmie o 1% koreluje z 

0,64% wzrostem rednich wynagrodze  pra-

cowników w badanej próbie. Przy czym wi k-

sze korzy ci (0,8%) odnosz  pracownicy nie-

produkcyjni – kierownicy, zarz d, etc. – ni

robotnicy (0,3%). Inwestycjom zagranicznym 

towarzyszy wzrost eksportu, w tempie porów-

nywalnym z dynamik  polskiego eksportu w 

ostatnich latach, a tak e wzrost produktywno-

ci pracy – czego efektem jest stopa bezrobo-

cia wahaj ca si  wokó  10%.

 Przyczyn imponuj cego przyspieszenia upa-

truje si  w kilku czynnikach. Po pierwsze, w 

skutecznej realizacji programu reform pod 

patronatem IMF (wspartego 16 mld USD kre-

dytu), na który sk ada si  m.in. restrukturyzacja 

sektora bankowego, stworzenie nowych regu-

lacji dla sektora finansowego i przyj cie wi k-

szo ci mi dzynarodowych standardów rachun-

kowo ci.

 Po drugie, kurs na cz onkostwo w Unii 

Europejskiej, konsekwentnie deklarowany od 

po owy lat 80. XX w. i podtrzymany tak e

przez nowy proislamski rz d, wy oniony w 

ostatnich wyborach. Buduje to egzotyczny i 

kusz cy dla inwestorów obraz tureckiej gospo-

darki, co pozwala spodziewa  si  dalszego na-

p ywu inwestycji zagranicznych i nadal szyb-

kiego wzrostu gospodarczego.
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 Po trzecie, przyspieszeniu gospodarczemu  

towarzyszy rozwój rynku kapita owego i re-

forma corporate governance. W efekcie gie da

w Stambule, na której notowanych jest obecnie 

blisko 300 spó ek, odbudowuje swoj  kapitali-

zacj  i reputacj  utracon  w kryzysie z pocz t-

ku dekady.

Symbioza korporacji

z family business

Poziom ochrony praw mniejszo ciowych ak-

cjonariuszy w tureckich spó kach oceniany jest 

jednak nadal du o gorzej ni  ma to miejsce np. 

na naszym rynku. Nieliczne badania struktur i 

efektywno ci nadzoru korporacyjnego w Turcji 

wskazuj , e wi kszo  spó ek jest kontrolo-

wana siln  „rodzinn ” r k , poprzez z o one

struktury „piramidalne” i wykorzystywanie 

nieformalnych zale no ci i relacji o charakterze 

klanowym. Je li do tego doda  nieobecno  w 

radach nadzorczych niezale nych cz onków, 

uzale nienie dzia alno ci  spó ek od kontaktów 

z siln  administracj  rz dow  i sk onno  do 

korupcji, obraz zasad corporate governance nie 

jest imponuj cy.

 Podobnie za  jak polski rynek, tak i turecki 

charakteryzuje si  du  koncentracj  w asno ci 

oraz niewielkim free float. Jedena cie najwi k-

szych spó ek, skupiaj cych blisko 40% kapita-

lizacji gie dy, to holdingi rodzinne, w asno

kilkunastu najzamo niejszych tureckich rodzin. 

Problemem gie dy stambulskiej s  te  g bokie

wahania kursu akcji i jego wra liwo  o charak-

terze spekulacyjnym – pami tka po kryzysie w 

lutym 2001, gdy zdewaluowano walut  o 26%, 

aktywa sektora bankowego zmniejszy y si  o 

po ow , a poziom PKB na osob  cofn  Tur-

cj  do pocz tku lat 90. XX w. (spadek o 9,4%  

w samym 2001 r.).  

 Charakterystyczn  cech  tureckiego corpo-

rate governance jest symbioza wielkich korpo-

racji mi dzynarodowych, poprzez spó ki join-

venture, z najwi kszymi firmami (klanami) ro-

dzinnymi. Jest to skutek ci g o ci w asno ci

gospodarczej pomi dzy czasami imperium 

osma skiego a nowoczesn  Turcj , ale tak e

nieprzerwanie funkcjonuj cej w tym kraju go-

spodarki rynkowej – pomimo znacznego stop-

nia etatyzmu i nadmiernej do dzi  roli pa stwa

w gospodarce. A mo e te  i dzi ki temu?

 Inwestorom zagranicznym symbioza taka 

zapewnia ograniczenie ryzyka i wykorzystanie 

kulturowej specyfiki tureckiej przedsi biorczo-

ci, cho  skutkuje równie  s abszymi wynikami 

tureckich filii w porównaniach mi dzynarodo-

wych. Znamienne te , e turecki kapita  coraz 

mielej wkracza na zagraniczne rynki i si ga po 

znane marki. Z uwag  obserwowana jest np. 

restrukturyzacja Grundiga, przej tego przez 

rodzin  Koc. 

Zew gospodarczej swobody 

Obok enklaw etatyzmu, w asno ci pa stwowej 

i wielkich gospodarczych struktur rodzinnych, 

dos ownie wrze turecka drobna, oddolna, na-

turalna przedsi biorczo . Wystarczy odbi

kilkaset metrów od utartych szlaków tury-

stycznych, aby wst pi  w magm  handlowego, 

barwnego ywio u – my l e niezmiennego w 

tych miejscach od setek, a mo e i tysi cy lat. 

ywio u uliczek z dziesi tkami sklepików ofe-

ruj cych od lat asortyment z tych samych 

bran  – dawniej np. kos i grabi, dzi  – elek-

trycznych i spalinowych kosiarek. Sklepików 

konkuruj cych pomi dzy sob  „na mier  i 

ycie”, o czym wiadczy skupienie i czujno

smag oskórych sprzedawców, ich g o ne po-

krzykiwania zach caj ce do obejrzenia ich 

przebogatej oferty, wype zaj cej a  na trotuar 

w skich uliczek.

 Lubi  przebywa  w takich miejscach jak te 

w a nie „ elazne” uliczki Stambu u, egipskie 

bazary, ate ski targ rybny, suk Kairu czy ber-

li ski Flohemarkt –  i ch on  t  atawistyczn
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atmosfer  i si  wolnego rynku. Uspokaja mnie 

i wzmacnia ywotno  bij ca od tych matecz-

ników  przedsi biorczo ci. W tej w a nie y-

wotno ci gospodarki i liczebno ci m odego

pokolenia Turcy upatruj  g ównych szans roz-

woju, który w stulecie narodzin  republiki 

zwie czony zostanie – jak si  spodziewaj  – 

cz onkostwem w Unii Europejskiej.    

 Ciekawe refleksje budzi pobyt na uniwersy-

tecie w Stambule. Jest on uwa any za najstar-

szy w Europie. Jego korzenie si gaj  teodo-

zja skiej szko y z 425 r. n.e. Uniwersytet Kon-

stantynopolski, erygowany w 842 r., posiada

31 fakultetów i o wieca  mroki redniowiecza 

a  do do zdobycia miasta przez Turków w 

1453 r.Przez kolejne wieki wiedz  i nauk  pie-

l gnowano w muzu ma skiej wszechnicy Dar-

ülfünun, która przetrwa a z niewielkimi zmia-

nami do wspó czesno ci. Wielkie reformy lat 

20. XX w. obj y równie  szkolnictwo wy sze, 

powsta o wówczas kilka pa stwowych uniwer-

sytetów tworzonych na wzór europejski.  

 Liberalizacja rynku edukacji nast pi a dopie-

ro w latach 80. poprzedniego stulecia, gdy po-

wsta y pierwsze prywatne szko y wy sze. 

Obecnie funkcjonuje ich ju  26. A szkolnictwo 

wy sze sta o si  kolejnym obszarem konkuren-

cji najwi kszych tureckich klanów biznesowych 

(np. rodziny Koc i Sabanci), które za spraw

honoru poczytuj  sobie nie tylko rozwój mi-

liardowych fortun, ale i szkó  pod swoim na-

zwiskiem (firm ). Snobizm? By  mo e, ale 

jak e po yteczny dla przysz o ci narodu, 

szczególnie e wsparty najlepszymi praktykami 

zarz dzania. Najstarszy, za o ony w 1986 roku, 

Bilkent University z Ankary jest ju  pozytyw-

nie rozpoznawany w mi dzynarodowej wspól-

nocie nauki i ma istotne osi gni cia. Inne s  na 

dobrej drodze, szczególnie Sabanci University, 

jeden z najm odszych, ale i najdynamiczniej 

rozwijaj cych si  uniwersytetów prywatnych.  

 Rodzina Sabanci ufundowa a nowoczesny, 

robi cy du e wra enie campus „swojego” uni-

wersytetu –  w ustronnym miejscu, przy auto-

stradzie do Izmiru, ok. 50 km na wschód od 

Stambu u – stwarzaj c wprost rajskie warunki 

dla rozwoju kapita u intelektualnego. Prezes 

rodzinnego holdingu Guler Sabanci – kobieta, 

co jest nadal ewenementem w tureckim krajo-

brazie – jest jednocze nie szefem rady powier-

niczej uczelni.  

Alternatywa dla studiów za granic

Tureckie szkolnictwo prywatne nie ma tak 

masowego charakteru jak polskie, wy szy wy-

daje si  te  by  poziom nauczania i osi gni .

Prywatne uniwersytety aspiruj  do najwy szego

poziomu kszta cenia, si gaj c po uczonych 

tureckiego pochodzenia lub wykszta conych na 

zagranicznych uczelniach, oferuj  im oraz naj-

lepszym studentom bardzo dobre warunki 

studiów i rozwoju. Selekcja jest bardzo ostra, 

czesne umiarkowane, a dla najlepszych op aca-

ne ze stypendiów. Prywatne uczelnie kszta c

jedynie 9% ogó u studentów i s  finansowane 

tak e w 35% z funduszy publicznych. Pa -

stwowe uczelnie za  w 35% finansuj  si  z 

czesnego i wypracowanych zysków. Na jedne-

go wyk adowc  przypada 17 studentów (w 

Polsce – dwukrotnie wi cej).

 Celem nowego wy szego szkolnictwa pry-

watnego jest stworzenie dla tureckiej ambitnej  

m odzie y alternatywy dla studiów za granic ,

co przez ostatnie stulecia by o tradycyjnym 

zwie czeniem edukacji elit. J zykiem wyk a-

dowym na wspomnianych powy ej uczelniach 

jest angielski (z wyj tkiem cz ci wydzia ów

prawa i literatury), ich biblioteki oferuj  dost p

do wspó czesnych mediów naukowych, a 

udzia  obcokrajowców w ród kadry akademic-

kiej si ga 60%. Przeci tny wiek wyk adowcy na 

Sabanci University to 43 lata, w tym 13 lat do-

wiadcze  akademickich po doktoracie, a w 

przypadku 1/3 wyk adowców tak e znacz ce

osi gni cia pozaakademickie.  
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 Nowe uniwersytety s  zarz dzane wed ug

regu  podpatrzonych u najlepszych (Harvard, 

Bocconi, etc.), a nie metod „samorodnych 

koncepcji” akademickich spó dzielni. Skutecz-

ne zarz dzanie egzekwowane jest przez wy-

trawnych mened erów, reprezentuj cych w a-

cicieli i donatorów – najzamo niejsze tureckie 

rodziny. Przyk ad szkó  prywatnych i koniecz-

no  konkurowania o publiczne fundusze na 

badania i nauczanie studentów, wymuszaj

tak e na tradycyjnych uniwersytetach pa -

stwowych zmiany w zarz dzaniu i w obycza-

jach. W opinii wielu, jest to najlepsza metoda 

reformy szkolnictwa wy szego.

*   *   * 

Nie by bym sob , gdybym nie wspomnia  z 
zachwytem o nowych i starych smakach. Jak to 
jednak jest w krajach o tradycji muzu ma skiej 
– nie nale y si  tu nastawia  na alkoholowe 
przyjemno ci. Nawet w restauracji ameryka -
skiej z wygl du, zamówione do kolacji czerwo-
ne wino zamienia si  w – bli ej znan  sk adem
tylko kelnerowi – sangri … Jednak smaki i ro-

dzaje serów przerastaj  oczekiwania. Trudno 
zapomnie  ser yumak, tak ze wzgl du na wspa-
nia y morski smak, jak i unikaln  form  warko-
cza, który rozplata si  w wi zk  w ókien i pa-
semek.
 O ile na ulicach Stambu u  trudno o „kaw
po turecku” to wprost króluje tu turecka her-
bata, nota bene uprawiana przez pa stwowy
oligopol, na czarnomorskich sk onach przed-
górza Kaukazu. Parzona d ugo, czarna, mocna 
o g bokim smaku, wonnie aromatyczna, pita 
w charakterystycznych p katych literatkach, 
dos odzona trzcinowym cukrem – pozostanie 
dla mnie na zawsze ulubionym wspomnieniem 
Turcji…
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