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Situació actual i perspectives

TURQUIA

Espanya i Turquia contenen una barreja fascinant 
de cultures. Les similituds pròpies de la geogra�a 
mediterrània i el seu clima van in�uir en la cultura 
d’ambdós països i, en particular, en la manera en 
què la gent es comunica. I, en general, es pot dir 
que els països de la regió mediterrània presenten 
una gran quantitat de trets comuns quant a la 
comunicació i la manera de fer negocis.

La família, per exemple, és un element clau en la 
idiosincràsia d’ambdós països, ja que les dues 
són cultures que gaudeixen de moments d’oci en 
comunitat i tenen en una alta estima les seves 
tradicions. Aquesta manera d’entendre la 
importància del desenvolupament de les relacions 
personals i establir uns vincles forts amb les 
persones adequades són els ingredients 
essencials per crear un entorn d’èxit per als 
negocis. Els negocis tendeixen a comptar amb una 
estructura tradicional i jeràrquica. Per tant, les 
relacions personals poden ajudar a obrir portes i 
potenciar les connexions amb les persones 
adequades.

Mostrar-nos dignes de con�ança, respectuosos i 
lleials facilitarà considerablement les nostres 
gestions. Tant a Espanya com a Turquia, la 
població és acollidora i de ment oberta per 
negociar amb ciutadans estrangers. 

A Turquia, les relacions personals poden arribar a 
ser, �ns i tot, més importants que a Espanya. 
Segons el grau de maduresa de l’empresa amb la 
qual tractem, la nostra persona de contacte serà 
l’interlocutor principal per a qualsevol tipus de 
comunicació. Els turcs són uns negociadors 
tenaços i tendeixen a ser ràpids i molt efectius; 
tant, que podria semblar que es precipiten. És cert 
que el nostre interlocutor sempre es mostrarà 
receptiu a ser contactat en qualsevol moment del 
dia, �ns i tot fora de la seva jornada laboral, però 
en cas de no trobar-se disponible, els seus 
col·legues solen tenir un accés limitat al context 
de la situació. 

La diferència horària amb Espanya només és 
d’una hora, però el seu horari d’o�cina és de les 
08.30 h a les 17.30 h, amb una hora per dinar de 
les 12.00 h a les 13.00 h, el que podria di�cultar 
el contacte al migdia i a última hora de la tarda.

Malgrat tenir molts elements comuns, també hi ha 
diferències notables i saber reconèixer-les serà el 
primer pas per assolir amb èxit una transacció. En 
general, és preferible evitar la controvèrsia en 
assumptes polítics com ara el con�icte kurd i armeni. 
I és especialment delicat confondre Turquia amb un 
país àrab convencional, ja que el seu únic patró 
comú és el religiós (tot i ser Turquia un estat laic).

En l’àmbit de l’exportació i la importació, cal 
destacar que des de 1995 està en vigor l’Acord 
d’Unió Duanera entre la UE i Turquia, en què 
s’emmarquen les relacions comercials bilaterals i 
en què es permet la lliure circulació de les 
mercaderies, sempre que es trobin emparades per 
un document ATR. 

El certi�cat de circulació de mercaderies ATR és el 
document justi�catiu perquè les mercaderies que 
s’hi emparen puguin circular lliurement entre les 
parts de la Unió Duanera CE/Turquia (segons la 
Decisió 1/2006 del Comitè del Consell Duaner 
CE/Turquia), excepte en el cas dels productes 
siderúrgics i agrícoles, en què s’utilitza l’EUR 1. És 
presentat per l’exportador i és visat per les 
autoritats duaneres de l’Estat membre 
d’exportació. 

Des del mes de març de 1995, Turquia és país 
membre de l’Organització Mundial del Comerç 
(OMC) i també forma part de la Unió per al 
Mediterrani. Així mateix, ha assolit acords de lliure 
comerç amb països mediterranis com Tunísia, el 
Marroc, Síria, Egipte, Albània, Montenegro, Sèrbia, 
Jordània, el Líban, Israel i l’ARIM.

Malgrat que el transport de mercaderies i els 
tràmits duaners en ambdues direccions cada 
vegada resulten més senzills i requereixen menys 
documentació, continuen sent una part 
fonamental. És molt important comptar amb el 
consell i l’orientació professional d’una empresa 
logística amb coneixements en l’àmbit duaner que 
ens informi de la millor opció disponible per a cada 
tipus d’operació.

Una vegada tancat el negoci, ja es tracti d’una 
exportació o d’una importació, és imprescindible 
que una empresa especialitzada en logística 
faciliti l’opció que s’adapti més bé a les 
característiques de l’enviament, en funció dels 
termes de venda, els documents requerits per 
l’emissor/receptor de la mercaderia, les dates de 
recollida i entrega en la destinació i les 
dimensions i el tipus de mercaderia. Un agent 
adequat no només afegirà valor al nostre 
intercanvi, sinó que també ajudarà a superar 
malentesos derivats de diferències culturals i 
maneres de procedir diferents en l’àmbit duaner o 
del transport. 

El mitjà de transport més econòmic entre Espanya 
i Turquia per a càrregues que no permetin la 
contractació de vaixells parcials o complets és 
l’efectuat en contenidor per via marítima. En 
l’actualitat, hi ha disponibles múltiples opcions 
setmanals que ofereixen diferents temps de trà�c 
i nivell de càrregues que podrem triar en funció de 
les característiques del nostre enviament. A més a 
més, aquest és el mitjà de transport més 
respectuós amb el medi ambient. En cas de 
requerir unes opcions més ràpides, el transport 
per carretera i l’aeri són uns altres mitjans de 
transport disponibles que compten amb una 
cobertura excel·lent.      
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