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 اإلصالح والتغير في تركيا "رؤية اقتصادية"

 
 مثنى عبدالرزاق الدباغد. 

 جامعة الموصل /كلية اإلدارة واالقتصاد  / مدرس
                                    

 البحث مستخلص
أزمههاا اقتصههادية بلهه   3291شهه د اتقتصههاد التركههي ومنهها تمسههية المم وريههة عهها  

عددها ثالثة عشر  أزمة حتى الوقها الحارهرو واتخهاا تركيها اصهالحاا عديهد  رهم  
 سياساا اقتصادية مختلفة بحسب طبيعة المشكلة اتقتصادية ونوع ا وقوت ا.

م  اإلصههههالحاا وتفتههههرد الدراسههههة أ  تركيهههها اسههههتطاعا تكييهههه  اقتصههههادها رهههه
اتقتصادية التي أمرت ا خالل السنواا المارية لتصهل الهى دولهة ناميهة متطهور  بهالر   

 م  امكانيات ا ومواردها المحدود .
وم  خالل الدراسة تبي  أ  تركيا هي دولهة ناميهة تتبهظ ن ها  السهوق الحهر وتهمثرا 

هههي األقههو  فههي تههاري  تركيهها  9003باألزمههاا العالميههة والداخليههةو وكانهها أزمههة عهها  
وبالفعل استطاع اتقتصهاد التركهي أ  . الحديث وكا  ل ا اثر كبير على اتقتصاد التركي

يستعيد عافيته بعد سنتي  م  حدوث األزمة وا  يحس  م  أداءهو وتمكه  مه  تحقيهق 
صههالح الموازنههة العامههة وتخفههيد معههدتا البطالههة  نمههو فههي النههاتل المحلههي اإلممههالي واز

لترخ  ورفظ حصة الفرد م  الدخل القومي وزياد  اتسهتثماراا األمنبيهة بشهكل كبيهر وا
  التي ت تمتي ات بومود مناخ اقتصادي مالئ .

 
 المقدمة

أزمههههها   3291شهههههقد االقتصهههههاد التركهههههي ومنهههههم ت  هههههيس الجمقوريهههههة عههههها  
اقتصادية بلغ عددها ثالثة عشهر أزمهة ىتهى الوقه  الىاوهرخ واترهم  تركيها 
إصهالىا  عديههدة وهما  يا هها  اقتصهادية مرتل ههة بى هم كبيعههة المشههكلة 
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القتصهههادية ونوعقههها وقوتقههها. وكهههاا القهههده الرالي هههي مههها ههههم  اإلصهههالىا  ا
 .موح وتر يض معدل البكالة والتور تىقيق معدل نمو ك
لبىه  مها رهالل درا هة ههم  ا زمها  االقتصهادية والتعهره وت تي أهميهة ا

عليقهها وكيههه ا ههتكاع  تركيهها مهها رههالل  يا ههتقا االقتصههادية اإلصههالىية 
وبرامجقههها للتغييهههر القيكلهههي إا تجتهههاز ههههم  ا زمههها  والمشهههاكل والصهههعوبا  

 االقتصادية التي مر  بقا. 
وهههما  أا تركيههها ا هههتكاع  تكييهههه اقتصهههادهافقهههي الدرا هههة  فروهههية أمههها

اإلصههالىا  االقتصههادية التههي أجرتقهها رههالل ال ههنوا  الماوههية لتصههل إلههى 
 دولة نامية متكورة بالرغ  ما إمكانياتقا ومواردها المىدودة. 

وتناول المبى  ا ول نظرة عامة على االقتصاد التركي وما ث   يا ا  
فهههي المبىههه   درا هههةتركيههها رهههالل فتهههرة ال اتبعتقهههااإلصهههالح االقتصهههاد  التهههي 

 الثاني ث  النظرة الم تقبلية لالقتصاد التركي والراتمة.
 

 ن ر  عامة في اتقتصاد التركي 
لقهههد دعههها االقتصهههادييا الليبراليهههوا منهههم اد   هههم  الهههدول أا تعمهههل علهههى  

تبني ال وق الىر و يا ا  التجارة الىهرةخ الا تلها ال يا ها  صهىيىة مها 
ويصهههنه االقتصهههاد التركهههي وهههما االقتصهههاديا  . (3)ىيههه  المبهههدأ والممار هههة

الىههرة فهههي العههال  خ وتعتبهههر الدولهههة الرابعههة وال هههبعوا ا كثههر ىريهههة اقتصهههادية 
وههما دول العههال  والثانيههة والثالثههوا وههما اإلىههدو وا ربعههوا دولههة أوربيههةخ 

. 6..8ى هم تقييمها  عها   %(8.06)ىي  بلغه  ن هبة الىريهة االقتصهادية 
تركههي هههو ا قههرم للمعههدل العههالمي لقههوة الىريههة التجاريههةخ كمهها إا االقتصههاد ال

. وتمتلههها تركيهها معهههدل تعري ههه  %(6806)ىيهه  بلغههه  الىريهههة التجاريههة معهههدل 
خ %(7707). وبلغ  الىرية الوهريبية ةمنر وة جدًا وبعض الىوافز الكمركي

مههها النهههاتل المىلهههي اإلجمهههالي.  %(8.02) ون هههبة الوهههراالم الم رووهههة ههههي
اد التركههي بيالههة منا ههبة لعمههل الشههركا  الصههغيرة بن ههبة ىريههة ويمتلهها االقتصهه
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وىقهههوق ملكيهههة مىميهههة بشههههكل جيهههد. إمههها ىريهههة اال ههههتثمار  %(8706)للعمهههل 
واا الرأ ههههمال ا جنبههههي م ههههاو  قانونههههًا إلههههى  %(.2) والىريههههة الماليههههة فبلغهههه 

الرأ ههههمال المىلههههيخ وكبقهههه  تركيهههها بعههههد ا زمههههة االقتصههههادية ا ريههههرة قههههوانيا 
تنظيميههة ومىا ههبية جديههدة وكههاا هنالهها ثالثههة بنههوا للدولههة ت ههيكر ومعههايير 

بنها أجنبهي ي هيكروا  (70)بنها مىلهي و (77) ما ا صول و %(.0)على 
مهها ا صههولخ أمهها أ ههواق رأ ههمال فقههي صههغيرة ن ههبيا وم ههيكر  %(8)علههى 

عليقا بال ندا  الىكومية و وق ا وراق المالية مملهوا للدولهة ولكنه  م هتقل 
وتصهههنه تركيههها فهههي المرتبهههة ال هههتوا %( 06) أمههها درجهههة ال  هههاد فبلغههه ماتيهههًا. 
8..8دولة في دليل الش افية العالمي لعا   (780)وما 

(9). 
  %807وبلههغ معههدل النمههو االقتصههاد  فههي الرم ههينا  مهها القههرا الماوههي 

في ال بعينا  وعلى مدو الثالثيا عاما الماوية ل  تقل ن بة النمو % 07.و
وبعههد إتبهها   7660ماعههدا  ههنوا   ا زمهها  االقتصههادية. ومنههم عهها   %2عهها 

فهههي تركيههها  اإلجمهههاليتركيههها ل يا هههة االن تهههاح االقتصهههاد  نمههها النهههاتل القهههومي 
فهي منظمههة التعههاوا  ا رههرووهههي ن هبة عاليههة ن ههبة الهى الههدول  %(2)بن هبة 
خ وازداد معههههدل النمههههو االقتصههههاد  فههههي ا عههههوا  التههههي (1)االقتصههههادية ةوالتنميهههه

خ (7666-7662)لل تههرة  %(806) ههبق  ا زمههة االقتصههادية ا ريههرة ىيهه  بلههغ 
 ث  عهاد للنمهو بعهد ا زمهة ليبلهغ بمعهدل %(807)إلى  7666وبدأ بالقبوك عا  

(8..8-0..8)لألعوا   %(7)
دوالر  9312. بينما بلغ متو هك درهل ال هرد  (4)

دوالر  ..22وتوههاعه ليبلههغ  3291دوالر عهها   43كههاا  إابعههد  8..8عهها  
. كما نما وازدههر قكها  االتصهاال  والكاقهة ممها أدو إلهى انتقهال 9227عا  

                    .(3)االقتصاد التركي وبنجاح إلى ما ي مى بمنكقة اليورو

خ ويرتله توزيع القكاعها  االقتصهادية فهي تركيها عها بهاقي الهدول الناميهة
ىيهه  يعتبههر القكهها  الزراعههي اكبههر قكهها  مهها ىيهه  تشههغيل ا يههد  العاملههة 

ما مجمل قوو العمل فهي الهبالدخ ولكنه  ينهتل  %..ىي  تبلغ الن بة ىوالي 
فقك ما الناتل القومي اإلجماليخ أما القكها  الصهناعي فانه   %78ما ن بت  
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مهها النههاتل القههومي والبههاقي هههو لقكهها  الرههدما  ىيهه   %8602ينههتل ىههوالي 
مهها النههاتل القههومي اإلجمههالي. بينمهها يعمههل فههي  %2602تبلههغ ىصههت  ىههوالي 

مههههها مجمهههههل %  0007و% 8.02قكههههها  الصهههههناعة وقكههههها  الرهههههدما  ىهههههوالي 
 . (6)ا يد  العاملة في البالد على التوالي

ا زمهههها  كمهههها يعههههاني االقتصههههاد مهههها مشههههاكل عديههههدة وراصههههة فههههي فتههههرا  
االقتصادية منقا العجز فهي الميهزاا التجهار  وميهزاا المهدفوعا  وكهملا ارت ها  
المديونيهة الدارليهة والرارجيهة ومعهدل البكالهة ومعهدل التوهر  ىيه  بلهغ معههدل 

2..8عههههها   %8,6انر هههههض إلهههههى  7..8عههههها   %.2,.التوهههههر  
. ويووههههه  (7)

 التالي بعض المؤشرا  عا االقتصاد التركي. (3)الجدول 
 

  مؤشراا ع  اتقتصاد التركي (3) مدول
 2..8 ...8 0..8 8..8 7..8 ...8 المؤشراا

 GNP 0,8 -2,6 6,7 6,2 6,6 8,7 مونمعدل 

 6,2. .,2. 6,.. 0,82 8,7. 8,6 (CPI) الترخ 

 .8,7 .0,7 .2,7 .0,7 6,. 2,8 )%( معدل البطالة

 GNP -6,7. -8,78 -0,7. -8,77 -7,7 - 8\ ميزا  المدفوعاا

 GNP 0,26 76 6,77 8,8. 8,2. .,.7\ الدي  الخارمي

 7,78 6,88 7,27 ..,7 .0,0 .7,0 )بليو  دوتر( الصادراا

 2,778 2,67 0,86 2,27 7.,. .2,2 اتستيراد )بليو  دوتر(

 المصدر:
E. Yeldan, 2006, Turkey 2001-2006 Macroeconomics of Post- Crisis  

Adjustments, http://www.Bikent.edu.tr/~yeldane    
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 سياساا اإلصالح اتقتصادي في تركيا 
بههدأ   يا هها  اإلصههالح االقتصههاد  فههي تركيهها منههم ا زمههة ا ولههى التههي 

والتهي  3292مر بقا االقتصاد التركي بعد عقد الجمقورية والتهي ىهدث  عها  
كانهه  أزمههة اقتصههادية عالميههةخ ثهه  ا زمههة الثانيههة بعههد الىههرم العالميههة الثانيههة 

وا ههتمر   3243فههي عهها   %3351ىيهه  بلغهه  ن ههبة تقلههد االقتصههاد التركههي 
خ إال أا االقتصاد التركي بدأ ي جل نمواً  مكهرداً  بعهد 3242أثرها ىتى عا  

ة الثمانينهههها   يا ههههة خ واتبعهههه  تركيهههها فههههي هههههم  ال تههههرة ىتههههى بدايهههه3232عهههها  
مههههها راللقههههها ىمايهههههة  ىاولههههه اقتصهههههادية تركهههههز  علهههههى االقتصهههههاد الهههههدارلي و 

 عها كريهق فهرض قيهود علهى الشهركا  والهواردا  ا جنبيهة. المىليةالشركا  
ههههم  ال تهههرة ب عهههل البيروقراكيهههة وال  هههاد  فهههيتعرقلههه  ىركهههة الصهههادرا   بينمههها

لالزمههة لتى ههيا الصههناعة ا الىكوميههةالماليهة  اإليههرادا المنتشهرخ كمهها نقصهه  
القكهههها  العهههها  أمهههها لقهههها.  الالزمههههةوتىهههديثقا وا ههههتيراد البوههههاالع والمههههواد الرهههها  

ا هتغالل   ته و كاا غير منظ  بشكل فعهال أيوهاخ فاا جزءا كبيرا من  التركي 
علهى  هبيل المثهال ته  فهرض ر هو   خما ال ا ة  غراض  يا ية واجتماعية

توظيههه بعههض وتهه   خالقكهها  العهها علههى منتجهها  بعههض شههركا   موىههدةبيههع 
لهه  تكهها فههي ىاجههة إلههى عمالههة جديههدة. فههي  فههي شههركا  العههاكليا عهها العمههل

ههو مركهك له  فهي  ممهاأغلم ا ىياا اوكر  الىكومة عادة لصره أكثر 
وكان  النتيجة داالما لصال  المصروفا  وليس العاالدا .  ةخالركك الرما ي
 الهديا الرهارجيقها معو  التوهر  ن هبة ازداد و  عجز الميزانية ا تمر تصاعد

فهههي ال هههتينا  زاد  و  .ممههها أدو إلهههى انر هههاض قيمهههة العملهههة التركيهههة للدولهههةخ
بشكل كبيرخ إلى أا أصهبىوا فهي منتصهه  الرارجلعامليا في ن بة ا تراا ا

فههي تنميههة االقتصههاد  ي ههاهمواال ههبعينا  يشههكلوا بوههعة ماليههياخ وأصههبىوا 
كههههل هههههم   مهههها رغ الالتركههههي بشههههكل غيههههر مباشههههر مهههها رههههالل تىههههويالتق . بهههه

  .(8)بشكل عا  كاا النمو االقتصاد  التركي م تقر الصعام

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85&action=edit
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وكرابا  واالنتكا ها  فهي االقتصهادخ ولهد وهكما بعد وجود العديد ما اال
لتىويههل تركيهها  3282مشههرو  الههراليس التركههي الراىههل توركههو  اوزال فههي عهها  

إلى ياباا الشرق ا و كخ إ  تنمية تركيا صناعيا إلى الىد الم  تصب  في  
القهههههوة االقتصهههههادية الصهههههناعية ا ولهههههى فهههههي المنكقهههههة. فبهههههدأ بتكبيهههههق برنهههههامل 

القيكلههي االقتصههاد  واههه  أ ههس هههما البرنههامل هههي كمهها اإلصههالح والتكييههه 
 :(2)يلي

 تن يم إجراءا  ورورية لت عيل نظا  اقتصاد ال وق الىرة. -7
 ان تاح االقتصاد التركي لالقتصاد العالمي والمناف ة الرارجية. -8

 تقليد تدرل الدولة في الىياة االقتصادية إلى الىد ا دنى. -0

 : اإلجراءا  التاليةوما اجل تىقيق هم  ا هداه اترم  
إلغاء الرقابهة علهى ا  هعار لغهرض ترصهيد المهوارد االقتصهادية بشهكل  -7

 ك وء.
لكههي يههت  تىريههر ا  ههواق الماليههةخ فقههد تههرا أمههر تىديههد ن ههبة ال االههدة إلههى  -9

 قوو ال وق.
ىهههدد القهههانوا المتعلهههق ب هههوق رأس المهههال وتههه  إنشهههاء بورصهههة ا هههكنبول  -3

ىي  بإمكاا الشركا  الىصول على  3283) وق ا وراق المالية( عا  
 قروض كويلة ا مد للقيا  با تثماراتقا.

كمههههها تههههه  إدرهههههال اال هههههتثمارا  ا جنبيهههههة إلهههههى  هههههوق ا وراق الماليهههههة فهههههي 
جنبية بشكل كامل وجرو تكبيق ا كنبول وت  تىرير نظا   وق العمال  ا 

 يا ههة مرنههة للتىويههل الرههارجيخ وأصههبى  العملههة التركيههة قابلههة للتىويههل فههي 
التصهنيع  ةمعامال  الى ام الجار  وى ام رأس المال. وتىول  إ تراتيجي

ىههههالل اال ههههتيرادا  إلههههى االن تههههاح نىههههو الصههههادرا  )تشههههجيع الصههههادرا (خ إل
ناف ههههة ا جنبيههههة. ومههههع إلغههههاء نظهههها  وأصههههبى  الصههههناعة التركيههههة من تىههههة للم

الىصهد والقيههود الكميهة فههي التجهارة الرارجيههةخ شهر  تن يههم  يا ها  رارجيههة 
 ةتىرريهة بقهده ا هتىدا  اقتصهاد تناف ههي وجهرو تر هيض الر هو  الكمهر كيهه
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كمههها اوهههكر  الشهههركا  الصهههناعية . علهههى الكثيهههر مههها ال هههلع تر يوهههًا كبيهههراً 
ارجيهههههة إلهههههى تى هههههيا نوعيهههههة منتجاتقههههها التركيهههههة ونتيجهههههة لزيهههههادة المناف هههههة الر

 وتر يض الكله عا كريق زيادة اإلنتاجية. 
نتيجههة لعههدة أ ههبام دارليههة ورارجيههة مهها أهمقهها  3224وجههاء  أزمههة عهها  

الىصههار االقتصههاد  علههى العههراقخ ليذ هها فههي هههما العهها   قههانوا الرصرصههة 
 واهه  أههداه ما اجل تقلهيد ىجه  القكها  الىكهومي فهي االقتصهاد التركهيخ

 :ةالرصرص
 زيادة ك اءة االقتصاد التركي. -7
 توفير إيرادا  للىكومة. -8

ليبلهههغ متو هههك  3228ثههه  تعهههافى االقتصهههاد التركهههي مههها ههههم  ا زمهههة عههها  
دوالر بينمهها ن ههس  (.088)نصههيم ال ههرد التركههي مهها النههاتل القههومي اإلجمههالي 

 (.862) ههو 3228المتو ك في العال  آنماا ى م تقرير البنا الدولي لعها  
دوالر فهي ال هنة. أ  تجهاوز  تركيهها المتو هك الهدولي لههدرل ال هرد فهي العههال . 
وتدل اإلىصاءا  الواردة في التقرير ال هنو  لمعقهد الدولهة لالتصهاال  علهى 

منهههم ت  هههيس  سهههتي  رهههعفاأا رفاهيهههة ال هههرد التركهههي قهههد ارت عههه  أكثهههر مههها 
مليهوا  (780)ما إجمالي الدرل القومي  ارت عو خ 7666الجمقورية ىتى عا  

خ كمهها بلههغ معههدل النمههو 7666بليههوا دوالر عهها   (..8)إلههى  7680دوالر عهها  
خ أ  أا االقتصههاد التركههي كههاا يكت ههم قههوة 7667عهها   %(600)االقتصههاد  

متصاعدة في معظ  ال هنوا  الماوهية نتيجهة لحصهالىا  االقتصهادية التهي 
 ي.شقدتقا فترة الثمانينا  والت عينا  ما القرا الماو

و  ههبام عديههدة كههاا بههدايتقا  9223وجههاء  ا زمههة االقتصههادية فههي عهها  
ودمهههر االقتصهههاد التركهههي بشهههكل  3228الزلهههزال الهههم  وهههرم تركيههها فهههي عههها  

كبيهههرخ لتىصهههد كهههل ههههما التقهههد  االقتصهههاد  فهههي تركيههها ىيههه  تراجعههه  الليهههرة 
ما قيمتقا مقابل الدوالرخ وأصب  الهدوالر  %43التركية وفقد  قيمتقا بمقدار 
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ي ههاو  أكثههر مهها مليههوا ليههرة تركيههة. إال أا تركيهها ا ههتكاع  ونتيجههة ل يا ههة 
اإلصهههالىا  االقتصهههادية واإلجهههراءا  ال هههريعة التهههي اتبعتقههها بعهههد ا زمهههة أا 

الىكومهة ربيهرا  دع ا هتتىد ما ت ثير ا زمة على االقتصهاد التركهيخ ىيه  
قههي  فههي الواليهها  المتىههدة ا ميركيههة منههم  ههنوا  هههو ال ههيد ي اقتصههاديا تركيههاً 

دولههة للشهؤوا االقتصههاديةخ وكلبه  منهه  تقههدي  ال"كمهال درويههو" وجعلته  وزيههر 
برنامل اقتصاد  إلنقام تركيا ما وركتقا الىالية. وبعد درا ة قا  بقا الوزير 

الهههم  توهههما رم هههة يومههها قهههد  برنامجههه  االقتصهههاد خ  2.الجديهههد ا هههتغرق  
ر مشرو  قانوا ته  إقرارهها مها قبهل البرلمهاا التركهي لكهي تووهع مووهع عش

التن يههمخ والتههي كههاا لقهها تههداعيا  كبيههرة علههى االقتصههاد وم ههتوو المعيشههة فههي 
 :(32)وكاا أه  ما جاء في تركياخ 
عكااله   -3 تغيير العديد ما القوانيا ومها أهمقها قهوانيا البنها المركهز  واه

وه الىههاز  فههي وجهه  عمليهها  نقههم ىريههة وصههالىيا  أكبههرخ مههع الوقهه
 البنوا.

ت ميا الش افية في جميع ا عمال االقتصادية التي تقو  بقا الىكومهة  -9
كال  الشعم عليقا.  واه

تبا االقتصاد في الن قا  الىكومية  -1   يا ة شد ا ىزمة. واه
 اإل را  في عمليا  الرصرصة. -.

ونتيجههة لتكبيههق هههما البرنههامل االقتصههاد  اإلصههالىي ىققهه  تركيهها تقههدما 
ملىوظهها فههي هههما المجههال ويمكهها أا توصههه تركيهها ب نقهها وههما اقتصههاديا  
ال هههوق ال اعلهههة إما ىافظههه  بقهههوة علهههى اال هههتقرار وانجهههازا  اإلصهههالح التهههي 
ي تىققهه  فههي ا ونههة ا ريههرةخ بينمهها بقيهه  تركيهها مقيههدة بىزمههة مهها القيههود التهه

ت روقا عليقا المؤ  ا  المانىة وعلى رأ هقا صهندوق النقهد الهدولي. وىقهق 
 ههنويا  %.7وتقلههيد ن ههبة التوههر  إلههى  %7االقتصههاد التركههي نمههوا بن ههبة 

فههي ال ههنوا  التههي تلهه  ا زمههةخ ىيهه  كههاا تقلههيد التوههر  مهها المؤشههرا  
فهههي أوارهههر  %(0)علهههى نجهههاح الىكومهههة وبال عهههل انى هههر التوهههر  ب قهههل مههها 
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عهاد التوهر  إلهى  9226خ ولكا بعد ازدهار أ واق ا صول في تموز 2..8
  عار  %(7808)أصب  معدل التور   9226خ ومنم عا  %(.7)أعلى ما 
ته  اترهام إ هتراتيجية رفهع  ال عر المواد اال تقالكيةخ كم %(7.06) اإلنتاج و

بقههاء أ ههعار الصههره فههوق قيمتقهها  وهكههماخ (Over- Valued) أ ههعار ال االههدة واه
في فترة  %(.7)بقي المعدل الىقيقي لل االدة على أدوا  الديا الىكومي فوق 

 8..8إلههى تمههوز  %(78)مهها بعههد ا زمههة و ههعر ال االههدة لالالتمههاا كههاا بن ههبة 
خ ههههم  المعهههدال  المرت عهههة   هههعار ال االهههدة كانههه   هههببًا %(8002)ارت هههع إلهههى 

 ههههوق العمههههال  لتههههدفق ا مههههوال إلههههى ا  ههههواق الماليههههة التركيههههة والههههوفرة فههههي 
ا جنبيهههةخ ممههها أدو إلهههى وهههغوك كبيهههرة علهههى تقهههدير الليهههرة التركيهههة ممههها ىهههدا 
بالبنههها المركهههز  التركهههي إلهههى تىديهههد  يا هههت  النقديهههة لل هههيكرة علهههى توهههر  
ال هههعرخ وتركههه  قيمهههة العملهههة المىليهههة إلهههى قهههرارا  قهههوو ال هههوق ىيههه  قهههدر  

ليهوروخ وهكهما فهاا وهد ا %(82)ود الدوالر ا مريكي و%( ..) الليرة بمقدار
النجاح ا كبر للىكومة التركية هو قدرتقا المتنامية في ا هتقكام المزيهد مها 

 اال تثمارا  ا جنبية المباشرة.

ىيههههه  ا زمهههههة االقتصهههههادية  الىكومهههههة التركيهههههة أا تتجهههههاوز ههههههم   ونجىههههه
بنيتهه  التىتيههة ورفههع االقتصههاد و عمليههة إعههادة هيكلههة  ا ههتكاع  إا تصههل إلههى

 ية علهى الصهعيد الهدوليخ باإلوهافة إلهى نجهاح الىكومهة التركيهة قدرات  التناف
في إصالح الموازنة العامة والى اظ على ا تقرارها ما أجل إعادة ك م ثقهة 
الم ههتثمريا والمؤ  هها  الدوليههة فههي قههوة وعافيههة االقتصههاد التركههي فههي مقدمههة 

واوهههىًا أا ا مهههوال  أالمبهههررا  التهههي يهههدع  بقههها المؤيهههدوا لتركيههها رأيقههه . وبهههد
ا جنبيههة دارههل تركيهها بههدأ  تنصههم بت ههار  عههال رههالل ال تههرة ا ريههرةخ ف ههي 

خ لههه  يتجهههاوز إجمهههالي المبهههالغ المقدمهههة كا هههتثمارا  أجنبيهههة فهههي 8..8العههها  
ولكا بهدء اإلصهالىا خ رفهع الىصهيلة إلهى ثالثهة  البالد  قه المليار دوالر.

لههى عشههرة مليهه...8مليههارا  دوالر عهها   مليههارًا بعههد  .8و 2..8ارا  عهها  خ واه
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 7..8خ فيمها شهقد  ا شهقر ا ولهى مها العها  9226عا  واىد فقك في  نة 
 .(33)مليارا  دوالر .7تدفق أكثر ما 

التهههي ىقققههها االقتصهههاد التركهههي فهههي ال هههنوا   االقتصهههادية الك هههرة وشهههكل  
كها  القتصاديياخ وملها بعهد أا  هاد إجمها  عها  فهي قلا ريرة م اج ة كبيرة 

االقتصههاد العههالمي علههى أا وههعه البنيههة التىتيههة لالقتصههاد التركههي ووههعه 
ليؤكههههد تعههههافي االقتصههههاد التركههههيخ ىيهههه   9227وجاء عهههها  قدراتهههه  التناف ههههية.

عاد  م هتويا  النمهو إلهى معهدالتقا ال هابقةخ ومها المتوقهع أا تتىهول تركيها 
 ما دولة نامية إلى دولة نامية متكورة رالل العقد القاد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتستنتاماا 
يالىهههظ أا االقتصهههاد التركهههي قهههد واجههه  العديهههد مههها ا زمههها  االقتصهههادية 

االقتصهههههادية   رهههههالل القهههههرا الماوهههههي ولكنههههه  ا هههههتكا  مههههها رهههههالل  يا هههههيت
واإلصالىية وبرامل التغير القيكلي أا ي هيكر علهى ههم  ا زمها  ويهترلد 
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منقها ومهها أثارههاخ وي ههت اد مهها ربرته  فههي إدارة ا زمها  للنقههوض باالقتصههاد 
وتنميت خ وبلوغ معهدل نمهو اقتصهاد  جيهد ورفهع قدراته  التناف هية فهي ا  هواق 

 العالميةخ بالرغ  ما إمكانيات  المىدودة.
ا رهالل الدرا هة تبهيا أا تركيها ههي دولهة ناميهة تتبهع نظها  ال هوق الىهر وم

وت ثر  با زما  العالمية والدارليةخ ولكنقا اترم  ركوا  ايجابيهة فهي مجهال 
اإلصههالح والتغيههر القيكلههي مهها اجههل الههترلد مهها هههم  ا زمهها  وراصههة فههي 

هي ا قوو  7..8الثمانينا  والت عينا  ما القرا الماوي. وكان  أزمة عا  
في تاريخ تركيا الىدي  وكاا لقا اثر كبير على االقتصاد التركهي ىيه  فقهد  

ما قيمتقا مقابل الدوالرخ إال أا الىكومهة التركهي اترهم   %(2.)الليرة التركية 
ركهههة اقتصهههادية توهههمن  رم هههة عشهههر مشهههرو  قهههانوا كهههإجراءا  اقتصهههادية 

بال عهل ا هتكا  االقتصهاد هيكلية  ريعة وىزمة ما إصالىا  البنا الدوليخ و 
التركي أا ي تعيد عافيت  بعد  نتيا مها ىهدو  ا زمهة واا يى ها مها أداء خ 
صههالح الموازنههة العامههة  وتمكهها مهها تىقيههق نمههو فههي النههاتل المىلههي اإلجمههالي واه
وتر هههيض معهههدال  البكالهههة والتوهههر  ورفهههع ىصهههة ال هههرد مههها الهههدرل القهههومي 

تي إال بوجهههههود منههههها  ر التهههههي ال تههههه وزيهههههادة اال هههههتثمارا  ا جنبيهههههة بشهههههكل كبيههههه
 .  اقتصاد  مالال 

وت ههههعى الىكومههههة التركيههههة إلههههى مواصههههلة تقويههههة االقتصههههاد التركههههي ورفههههع 
م ههتوو رفاهيههة الشههعم التركههيخ وزيههادة الههدرل القههومي ىيهه  إا القههده هههو 
رفع ىصة ال رد ما الدرل القومي إلى عشرة آاله دوالر بعد رمهس  هنوا  

 ة البكالة وتقليلقا.وزيادة الصادرا  ومىارب
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Abstract 
Turkey economy has witnessed since the establishment of the 

Republic in 1923, So many economic crises and they were about 

thirteen crises till now. Turkey followed many reforms within 

different economic policies by the nature of the economic problem, 

its kind and power.          

The study says that Turkey was able to adapt its economy with 

in economic reforms made through past year to reach a developing 

state in spite of  its limited resources.  

Through the study, it is clear that Turkey is a developing state 

follows the system of free market and affected by internal and 

international crises. The crisis of 2001was the strongest in the 

modern history of Turkey and it had a great impact upon Turkish 

economy. Turkish economy was able to heal itself after two years 

and achieve a growth in GDP and reforming the general budget and 

reducing rates of unemployment and inflation, raising the share of 

per capita and increasing foreign investments and this cannot be 

achieved without a suitable economic environment.                                                                                              
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