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 البحث مستخلص

سات االقتصادية أن لمتغيررات ييكرل التجرارة الخارجيرة االصرادرات بينت العديد من الدرا
واالستيرادات( ذات أثر في الناتج المحلري اججمرالي وتحريرل النمرو االقتصرادي لدولرة مرا  
وخاصة تجارة السلع الصرنايية ننهرا تسرهم فري جنتراي القيمرة المورافة  وأيميتهرا للردول 

يمليررة التنميررة االقتصررادية  يهرردإ البحررث جلرر  المتقدمررة والناميررة  واالسررتنادة منهررا فرري 
التعرإ يل  مكونات الهيكل السلعي للتجارة الخارجية التركية وتووري  تثثيريرا فري النراتج 

 .جمالي لسلسلة زمنية يي يشرون سنةالمحلي اج
ومررن أجررل تحقيررف الهرردإ  فقررد اسررتندت النروررية يلرر  أن لمكونررات الهيكررل السررلعي 

ن الجهرود التري  للصادرات واالستيرادات لتركيا تثثيرًا واوحًا في الناتج المحلي اججمالي  وا 
تبررذلها تركيررا لانوررمام جلرر  االتحرراد انوربرري أدت جلرر  حرردوث تغيررر فرري اتجايررات التجررارة 
الخارجية التركية  ولغرض الوصول جل  يدإ البحث واثبات فرويته  فقد أجريرت الدراسرة 

رإ يلر  مامر  تررور االقتصراد التركري  وتصرنيإ باستخدام المرنهج الكمري  وذلرل برالتع
الهيكررل السررلعي للتجررارة الخارجيررة وياقترره بررالنمو االقتصررادي  كمررا تررم تحليررل اتجايررات 

( واتجايرات تررور مكونرات الهيكرل 9119 – 0991لتجرارة الخارجيرة التركيرة للمردة اترور ا
وزيررع الجغرافرري للتجررارة السررلعي للصررادرات واالسررتيرادات التركيررة  فوررًا يررن اتجايررات الت

 .الخارجية لتركيا خال مدة الدراسة
توصلت الدراسة جل  أن السلع الوسيرة واالستهاكية أيم النقرات في الهيكل السرلعي 
للصرادرات التركيررة خررال مرردة الدراسرة  فوررًا يررن السررلع الرأسرمالية والسررلع انخررر   فرري 

ات فرري الهيكررل السررلعي لاسررتيرادات  حررين كانررت السررلع الوسرريرة والرأسررمالية أيررم النقررر 
 .فوًا ين السلع االستهاكية والسلع انخر 

  اججمرالي يرادات  الناتج المحلي  الصادرات واالست: الهيكل السلعيالكلمات المنتاحية
 .السلع االستهاكية  سلع الوسيرةال  السلع الرأسمالية
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 رة الخارجيةالنظري للهيكل السلعي للتجا اجرار: المحور انول
هنااااص تصااانيةات عااادة للهيكااال السااالعج للتجاااارة ال ارجياااة علااا  المساااتو  

و (8391)الاادولجو وقااد صاادر أول تصاانيم عاام منلمااة اعماام المتحاادة عااام 
وسامج االجادول المصالر للتصانيم السالعجو وقامات الهيصاة اإلحصااصية  يهااا 

د أجرياات و وقاا(8391)اإصاادار التصاانيم الاادولج الموحااد للتجااارة الدوليااة عااام 
( 8)ومنهاا التعاديل رقام  و(8391)عدة تعديالت عل  التصنيم الماذكور عاام 

المعتماااد علااا  التليااارات التاااج نااارأت علااا  مكوناااات الهيكااال السااالعج للتجاااارة 
ال ارجياااةو وتااام التلكياااد علااا  اااارورة الصااالة الكاملاااة اااايم كااال اناااد مااام اناااود 

س التعاااااوم التصاااانيم الاااادولج الموحااااد للتجااااارة الدوليااااةو وااااايم تصاااانيم مجلاااا
الكمركااج الااذ  تاام  ااج اروكساالو علماااي أم التصاانيةيم اخنيااا علاا  أسااس م تلةااةو 
 التصنيم الموحد للتجارة الدولية اخنج عل  أسس اقتصادية تنسجم مع حركات 
التجااارة العالميااة وهااو يااتالتم مااع التحلياال االقتصاااد  لتسااهيل المقارنااة الدوليااةو 

واااع لتحقيااا منااا ع لاادول م تلةااة أمااا تصاانيم مجلااس التعاااوم الكمركااج  قااد 
ومنها دول غرب أورااو  االي عم عدد مم الدول النامياة ومنهاا العراياةو ومام 

 .(1)أهم أنواع التصنيةات السلعية للتجارة ال ارجية هج
  التصنيم المعيار  للتجارة الدولية الصادر مم اعمم المتحدة(SITC )  . 

 م اعماام المتحاادةو والااذ  التصاانيم الصااناعج الاادولج الموحااد الصااادر عاا
 وكالصاااناعة)يتاااامم جمياااع اعنقااانة االقتصاااادية وحساااب ناااوع النقاااان 

 .(وغيرها ووالزراعة
  تصنيم السلع حسب اإلغراض االقتصادية والصادر عام اعمام المتحادة

(BEC). 
  تصنيم الولاصم الحكومية الصادر عم اعمم المتحدة(COFOG). 
 عمم المتحدة تصنيم الولاصم الحكومية الصادر عم ا(HS)  . 
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وقد تم إجارات تعاديالت مساتمرة علا  هاذص التصانيةات وحساب تليار هيكال 
التجااارة العالميااة وتنوهااا عااار الاازممو اساااب د ااول ساالع جدياادة إلاا  السااوا 
العالميااة أو حاادوس تحسااينات علاا  ساالع أ اار و أمااا علاا  المسااتو  الاادولجو 

لتجاااار  الااادولج الاااذ   اااام أهااام أناااواع التصااانيةاتو هاااو التصااانيم المعياااار  ا
يهاادم إلاا  تجميااع إحصاااصيات عاام التجااارة الدوليااة لجميااع الساالع المتاادلااةو 
وتعزيااز إمكانياااة المقارنااة الدولياااة ااايم م تلااام دول العااالم ويعكاااس عاادد مااام 
المؤقرات منهاو كمياة الماواد المسات دمة  اج اإلنتاارو ومرحلاة التصانيع التاج 

ا  ااااج التجااااارة الدوليااااةو والتلياااارات يماااار اهااااا القناااار للساااالع الم تلةااااة وأهميتهاااا
التكنولوجيااةو إذ يااتم تقساايم الساالع إلاا  تسااع مجموعااات ساالعية والتااج تااادأ ماام 

: اعغذية والحيوانات الحيةو المقارواات والتاا و الماواد ال اام ويقمل (3 – 1)
والاانةن ال ااام والمااواد ذات الصاالة ااااو الزيااوت النااتيااة والحيوانيااة  وعاادا الاانةن

قااااحومو المااااواد الكيمياصيااااة والمنتجااااات ذات الصاااالة اهاااااو الساااالع والاااادهوم وال
المصنعة ماواة حسب المادةو المعدات وأدوات النقالو سالع مصانعة م تلةاةو 

 .سلع أ ر  غير مصنعة  ج أ  مم اعقسام اع ر  السااقة
أماااا التصااانيم الثاااانج  هاااو النلاااام المتناساااا لتوصااايم السااالعو ويتاااامم 

السالع و اا أساس متةاا عليهاا عالميااي اموجاب  جدول دولج لتصنيم وتاوياب
اتةاااا النلااام المنسااا لوصاام وترميااز الساالعو وقااد اساات دام هااذا النلااام عااام 

ويعااااد هااااذا التصاااانيم  و(2112 ،8339 ،8331)و وعااادل  ااااج اععااااوام (8311)
دولااة ماام دول العااالم كلساااس  (831)مقاااوالي عالمياااي ويااتم اساات داما ماام قااال 

ركياااة ولتجمياااع الاياناااات واإلحصااااصيات حاااول التجاااارة لتثايااات التعريةاااات الكم
 (9111)مم السلع التاج ياتم تاادلهاا دوليااي و %(31)الدوليةو ويقمل أكثر مم 

: درجاة التصانيم التاج لحقات اهااو وهاجمجموعة مم السلع يتم ترتياها و قااي ل
المواد ال امو المنتجات نصم مصنعةو منتجات جاهزة الصانعو تاوزع اامم 

وات النايعيااااةو ثاااالو المملكااااة الحيوانيااااةو المملكااااة النااتيااااةو الثاااار مجموعااااات م
 .المنتجات الصناعية

 تصنيإ الهيكل السلعي لاستيرادات  0-0
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إم الهيكل السلعج لالستيرادات  ج الدول النامية ومنها تركياو يتسم اتناوع 
السالع وتزايااد االساتيرادات اساااب عادم مرونااة جهازهاا اإلنتاااججو ومنهاا الساالع 

ساااااتهالكية لساااااد حاجاااااة النلاااااب المحلاااااجو  ااااااالي عااااام السااااالع الرأسااااامالية اال
 .(2)والوسينة التج تساهم  ج النمو التنور االقتصاد   ج تركيا

للااااداصرة اإلحصااااصية التااعااااة لااااوزارة إم التصااانيم المعتمااااد  اااج تركيااااا و قااااي 
التجااارة ال ارجيااة التركيااةو يقساام االسااتيرادات إلاا  أراااع  صااات رصيسااةو وحسااب 

تصاانيم المعتمااد ماام قااال منلمااة التجااارة العالميااة وهااج : الساالع الزراعيااةو ال
وتقاامل اعغذيااة ومااواد زراعيااة أوليااة اةروعهااا الم تلةااةو المنتجااات المعدنيااةو 
وتقمل المعادمو والوقود المعادنجو زياوت التقاحيمو السالع المصانعةو وتقامل 

ويااةو الساالع اع اار  الحدياادو الةااوالذو المااواد الكيميا وأاااواب رصيسااةو وهااج (7)
نصم المصنعةو أجهزة النقلو المكاصمو اعلاسةو سلع معدنية وغيرهاو وأ يراي 

 .كل السلع التج لم تذكر  ج اعاواب السااقة والسلع اع ر و وتقمل
ويالحل عل  تركيب الهيكال السالعج لالساتيرادات التركياة وجاود تزاياد  اج 

 ام اقكل أكار مم الةصات اع ر  االستيرادات مم السلع المصنعة والمواد ال
ماام الساالعو وذلااص لتوجيااا تركيااا منااذ ادايااة ثمانينااات القاارم المااااج وااامم 
ارنااااامت التكيياااام االقتصاااااد  والهيكلااااج نمااااو تقااااجيع الصااااادرات وت ةاااايض 

 .(3)التعريةات الكمركية عل  االستيرادات مم هذص السلع
 

 الهيكل السلعي للصادراتتصنيإ  1-2
لااب ال ااارجج يسااهم  ااج تقااليل المااوارد العانلااة وتصااريم إم تزايااد الن  

الةاصض مم اإلنتار السالعجو كماا إم تزاياد عواصاد الصاادرات ياؤد  إلا  تزاياد 
االساااتيرادات مااام السااالع الرأسااامالية ونصااام المصااانعة التاااج ال تاااتمكم الااادول 

    .(4)محلياي  النامية مم إنتاجها
درات التركياةو  نجاد تصنيم مكونات الهيكل السالعج للصااأما ا صوص 

و  2119)أم المعهاااد الحكومياااة لاحصااااصيات  اااج إحاااداس الاياناااات للعاااامليم 
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يصنةها إل   مسة مجموعات سلعية منهاو السلع الزراعية واللاااتو  (2112
  .(1)اعسماصو التعديم والحةرو السلع المصنعةو السلع اع ر 

 تصانم الهيكال السالعج  أما الاداصرة اإلحصااصية للتجاارة ال ارجياة التركياة 
اساتناداي إلا  تصانيم منلماة  (2112)للصادرات  ج تقاريرها ودراسااتها للعاام 

التجااارة العالميااة ويتااامم أراااع مجاااميع ساالعيةو هااجو الساالع الزراعيااةو وساالع 
 .التعديمو والسلع المصنعةو وأ يراي تاام إليها السلع اع ر  كةقرة توازنية

                 ر الهيكررل السرلعي للتجررارة الخارجيرة التركيررة: اتجايررات تررو المحرور الثراني
 (2119 – 1991)للمدة 

ساااايتم تحلياااال اتجاهااااات تنااااور الهيكاااال الساااالعج للصااااادرات االسااااتيرادات 
 :تجالتركية مع العالم ال ارجج كاع

 عي للصرادرات التركيرة مرع العرالم: تحليل اتجايات ترور الهيكرل السرل1–2 
 (2119 -1991)الخارجي للمدة 

يعااد التصاادير مؤقااراي علاا  مااا تمتلكااا الاادول ماام العمااالت اعجنايااةو ممااا 
يؤثر إيجااياي  ج الميزام التجار و إذ تعد الصادرات كجزت مم النااتت المحلاج 

 اصااة اإلجمالج التج ال يتم استهالكها محليايو لكونهاا ماادة  اام أو منتجاات 
نماا تصادر إلا  ال اار  كماا إم دراساة الهيكال  و(6)رعم حاجة النلب المحلجو وا 

 -السلعج لصادرات الدول النامياة تلهار اسامات مقاتركة  اج التجاارة ال ارجياة
والتااج تتركااز صااادراتها  ااج عاادد محاادد ماام الساالع والساايما اعوليااةو ممااا تجعاال 
الااادول النامياااة اوااااع غيااار متكاااا ل  اااج ساااوا التااااادل التجاااار و نتيجاااة عااادم 

لة مااام الساالع المصااادرة اعوليااة مؤدياااة إلااا  االسااتقرار  اااج اإلياارادات المستحصااا
تااادهور معااادل التااااادل التجاااار  الااادولجو علااا  عكاااس الااادول التاااج تناااتت السااالع 
المصاانعة وتحساام ماام معاادل تاادلهااا التجااار  الاادولجو ويالحاال انااا اااالرغم ماام 
تدهور معدالت التاادل التجار  الدولية  اج معلام الادول النامياة والاذ  يتنلاب 

ز عل  تنوير القناع الصناعجو وتحسيم رأس المال الاقر و معالجتا االتركي
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إال أم تركياا تمكناات ماام تنويااع صااادراتها الساالعية ااتجاااص الساالع المصاانعة التااج 
احتلاات المرتاااة اعولاا  ماام صااادراتها اإلجماليااةو وقاماات ااادعم قناااع التصاادير 
مااام  اااالل دعااام المنتجااايم الصاااناعييم والااازراعييم وتقاااجيع القنااااع ال ااااصو 

ت ةاااايض الاااااراصب علاااا  رؤوس اعمااااوال الموجهااااة إلاااا  القناعااااات الساااالعية و 
اإلنتاجيااااة ) اصااااة الصااااناعج والزراعااااج( للااااتمكم ماااام المنا سااااة  ااااج السااااوا 

 .(7)العالمية
كما حدس التحول السريع  ج االقتصاد التركاج  اج عقاد الثمانيناات نتيجاة 

أساامالية تنايااا ارنااامت التصااحيص االقتصاااد و  اااالي عاام تصاادير الساالع الر 
والصناعية والزراعياة والماواد اعولياة إلا  دول العاالم الم تلةاةو مماا أد  إلا  

. (8)زياااااادة القيماااااة المااااااا ة للقناعاااااات السااااالعية المكوناااااة لالقتصااااااد القاااااومج
وا صااااوص تحلياااال اتجاهااااات تنااااور مكونااااات الهيكاااال الساااالعج للصااااادرات 

تصااانيةها إلااا   و  قاااد تااام(2333 – 8331)التركياااة ماااع العاااالم ال اااارجج للمااادة 
أراعااة مجااااميعو هاااج السااالع الرأساامالية والوسااانية واالساااتهالكية واع ااار و إذ 

ملياااااار دوالر  (18212) أم الساااالع الرأسااااامالية اللااااات (8)يتااااايم مااااام الجااااادول 
مااام الصاااادرات اإلجمالياااة التركياااة  %( 2883)أمريكاااج والهمياااة نسااااية اللااات 

ملياار دوالر والهمياة ( 88821و وارتةعات إلا  )(2انلر جادول ) (8331)لعام 
و واساااااتمرت ااالرتةااااااع  اااااج اععاااااوام (8339)عاااااام  % 2812نسااااااية مقااااادارها 

 82899)ملياااار دوالر والهمياااة نسااااية  (898729)الالحقاااة حتااا  وصااالت إلااا  
مااااااام الصاااااااادرات اإلجمالياااااااة التركياااااااةو وان ةاااااااات إلااااااا  ( 2111)عاااااااام  (%
درات اإلجمالياة مام الصاا%(  89812)( مليار دوالر والهمية نسااية 818918)

(و ويالحااااال تزاياااااد اعهمياااااة النسااااااية 2)أنلااااار جااااادول  (2113)التركياااااة لعاااااام 
للصادرات مام السالع الرأسامالية التركياة اسااب تناور الصاناعة ونجاحهاا  اج 
المنا سة ااعسواا العالميةو  االي عم ان ةاض مم كلةة اإلنتاارو ااسات دام 

ات واالتصااااالت  اااج القناعاااات التقنياااة العالياااةو ووسااااصل تكنولوجياااا المعلومااا
                                          .السلعية المكونة لالقتصاد التركج
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ملياار دوالر عاام  (98199)وكذلص الحال االنساة للسلع الوساينة إذ اللات 
مم أجمالج الصادرات التركيةو وتذاذات  %( 29893)والهمية نساية  (8331)

 (2113)مليار دوالر عام  (918813)حت  أصاحت ايم االرتةاع واالن ةاض 
و  8مم إجمالج الصادرات التركية )أنلر جدول  %( 92893)والهمية نساية 

 .( ويعود هذا االرتةاع لألسااب المذكورة أعالص ا صوص السلع الرأسمالية2
أماااا االنسااااة للسااالع االساااتهالكيةو  ااايالحل عليهاااا االرتةااااع التااادريجج  اااج 

و والهمياة نسااية (8331)ملياار دوالر عاام  (98929)إذ اللت معلم اععوامو 
 (888121)(و ووصااال إلااا  2و  8 ااج نةاااس العاااام )انلاار جااادول  %( 98881)

مم إجمالج الصادرات لنةس ، %( 92872)والهمية نساية  (8339)مليار عام 
ملياار  (92819)العام واستمرت ااالرتةاع  ج اععاوام الالحقاة حتا  أصااحت 

و وذلااص نتيجااة كسااب الصااناعات التركيااة درجااة عاليااة ماام (2113) دوالر عاام
المنا ساة ونجاحهااا  ااج السااوا العالميااة مقارناة االساانوات السااااقةو  اااالي عاام 
ان ةاض كلةة اإلنتاار نتيجاة إد اال التحساينات التكنولوجياة لر اع المساتويات 

    .(9)اإلنتاجية  ج القناعات المكونة لالقتصاد التركج
ملياااار دوالر  (181118)ة للسااالع اال ااار  كةقااارة توازنياااة  قاااد اللااات أماااا االنساااا

)انلار جادول  %( 1812)مم الصادرات التركياة والهمياة نسااية  (8331)عام 
ملياار (18827)(و ثم ادأت ااالرتةاع  ج اععوام الالحقة حت  وصلت 2و  8

مليااااااار  (18171)وأصاااااااحت  (211)عااااااام  %(  1829)دوالر والهميااااااة نساااااااية 
و إذ (2113)عاااام  %( 1821)ر مااام الصاااادرات التركياااةو والهمياااة نسااااية دوال

لانةس اعساااب الاوارد ذكرهاا يالحل أنها كانت متزايدة ما عدا اعاض اععاوام 
 .  أعالص

 (1)جدول 
 اتجايات ترور مكونات الهيكل السلعي للصادرات التركية

           (2119 – 1991) مع العالم الخارجي للمدة
 مليار دوالر                                      
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      المؤشرات  
 انيوام 

سلع 
 رأسمالية

سلع 
 وسيرة

سلع 
 استهاكية

سلع 
 أخر 

ججمالي 
 الصادرات

8331 18212 98198 98929 18118 828393 

8338 18921 98993 98129 18198 898939 

8332 18217 98913 78199 18112 828789 

8339 18922 98919 18289 18119 898929 

8332 18722 18229 38899 18119 818819 

8339 18191 18391 888121 18117 288997 

8339 88821 38797 828981 18183 298222 

8337 88927 888123 898198 18122 298298 

8331 88288 888819 828999 18189 298372 

8333 88739 818128 898132 18191 298917 

2111 28879 888999 898317 18127 278779 

2118 28991 898993 898292 18129 988992 

2112 28731 828997 818299 18827 998193 

2119 28922 818232 228829 18231 278299 

2112 98998 298329 918912 18811 998897 

2119 78331 918231 928199 18999 798279 

2119 38229 978711 978731 18992 198999 

2117 898799 238219 298939 18281 8178272 

2111 898729 978792 278177 18238 8928127 

2113 818911 918813 928199 18171 8128822 

 : ادرالمص
1. Foreign trade, statistics 1996, Ankara, July, 1998, pp.17 – 18  

2. www. Foreign trade gov.tr. 

3.www. die.gov.tr. 

 
 (2)جدول 

 انيمية النسبية التجايات ترور الهيكل السلعي للصادرات التركية
             (9119 – 0991امع العالم الخارجي للمدة          

 (%انسب مئوية                                                   
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 المؤشرات    
 انيوام

سلع 
 رأسمالية
 

سلع 
 وسيرة

سلع 
 ةاستهاكي

سلع 
 أخر 

ججمالي 
 الصادرات

8331 2883 29893 98881 1812 811 

8338 2891 29819 91899 1812 811 

8332 9891 29828 99822 1819 811 

8339 9899 22838 99892 1812 811 

8332 9831 29829 91899 1812 811 

8339 9819 28828 92872 1812 811 

8339 2812 22819 99819 1881 811 

8337 9819 22817 92871 1881 811 

8331 9829 28829 99829 1817 811 

8333 9879 21877 92829 1829 811 

2111 7819 28899 91899 1883 811 

2118 1821 22899 21871 1889 811 

2112 7879 21892 98821 1829 811 

2119 3883 93889 98819 1899 811 

2112 81899 28817 21821 1892 811 

2119 81811 28822 27828 1823 811 

2119 88818 22887 22881 1892 811 

2117 82812 29819 21879 1821 811 

2111 82899 98891 99899 1893 811 

2113 89812 92829 92899 1821 811 

 .(1)احتسبت النسب من قبل الباحث بااليتماد يل  الجدول  -
 
 
 
 
 
اتجايات ترور مكونات الهيكل السلعي لاستيرادات التركية مرع العرالم  2-2

   (9119 –0991للمدة االخارجي 
يمثل الهيكل السلعج التركياب النسااج لالساتيرادات الكلياةو أ  اعهمياة لكال 

وتركيااا ماام الاادول الناميااة التااج ااادأت اتنةيااذ  ساالعة االنساااة لالسااتيرادات الكليااةو
ارامجهاااا التنموياااةو مماااا أد  إلااا  حاجتهااااا لالساااتيرادات مااام السااالع الرأساااامالية 



 
 
 

   [011] (33) 9دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية             

والوسينة للنهوض اقناعاتها اإلنتاجيةو ومع نهاية عقد الساعينياتو وقاد كاام 
النلاااام االساااتيراد  قاااديد التقيااادو ويتسااام اوجاااود حصاااص وتااارا يص لالساااتيراد 

و ومااع (8311)ت والرسااوم الكمركيااةو ولكاام هااذص القيااود  ةااات عااام والتعريةااا
و (13)تاام إللااات القيااود الكميااة وت ةاايض التعريةااات الكمركيااة (8319)نهايااة عااام 

وماااام  اااااالل هااااذص اإلجاااااراتاتو حااااادثت تلياااارات  اااااج تركيااااب الهيكااااال السااااالعج 
 و والتاااج تميااازت اتزاياااد االساااتيرادات(8317–8371)لالساااتيرادات التركياااة للمااادة 

نتيجااة التوجااا نحااو التنميااة االقتصاااديةو و اصااة  ااج المراحاال اعولاا  منهاااو أو 
اتزايد النلب عل  السلع الرأسمالية والوسينةو مقاال ان ةاض االستيرادات مم 
السلع االستهالكيةو كما تمكنات تركياا مام إنتاار السالع الرأسامالية االتعااوم ماع 

كللمانيا والوالياات المتحادة اعمريكياة القركات اعجناية للدول المتقدمة صناعياي 
 .(11)وغيرها

وقد قهد االقتصاد التركج تنوراي ملموساي  ج االستيرادات السلعية اإلجمالياة 
أم الساااالع الرأساااامالية  اللاااات  (9) ااااالل ماااادة الدراسااااةو إذ تااااايم ماااام الجاااادول 

عااام %( 81888)مليااار دوالر ماام االسااتيرادات التركيااة والهميااة نساااية  (2821)
(و واساتمرت ااالرتةاااع  اج اععاوام الالحقاة وأصاااحت 2)أنلار جادول  (8331)
و أ ااااااذت (8339)عااااااام  %( 27827) مليااااااار دوالر والهميااااااة نساااااااية (818999)

مليااار دوالر ماام  (298828)ااالرتةاااع  ااج الساانوات الالحقااة حتاا  وصاالت إلاا  
حاااال و وكاااذلص ال(2113)عاااام %(83828)ات التركياااة والهمياااة نسااااية االساااتيراد

ملياار دوالر والهمياة  (28179) االنساة للسلع االستهالكية المستوردةو إذ اللت
مليااار دوالر والهميااة  (98221) و ووصاالت إلاا (8331) عااام %( 3891) نسااية
ملياار دوالر والهمياة  (898797)و ارتةعت إلا  (8333)عام  %( 83818) نساية
النلب علا  االساتيرادات و مما يدل عل  تزايد (2113)عام  %( 88871)نساية 

 اصااة الرأساامالية المساات دمة  ااج الصااناعة التركيااةو واالسااتهالكية لسااد حاجااة 
النلااااب المحلااااج المتزايااااد عليهاااااو وقااااد تاااام انااااامام تركيااااا إلاااا  منلمااااة التجااااارة 

و وتوقيااع اتةاقيااة التعريةااة الكمركيااة مااع االتحاااد اعوراااج (8339)العالميااة عااام 
م اعساااب لحادوس زياادات واااحة  اج معادل والذ  كاام مام أها (8339)عام 



 
   

  [141]      سعد محمود و أكرم حنا                                        ....تقدير أثر مكونات الهيكل 

نمو االستيرادات التركية  ج عقد التساعينيات مام القارم العقاريم ومنلاع القارم 
الحااااد  والعقاااريمو  ااااالي عااام ان ةااااض أساااعار الةاصااادةو والتحسااام  اااج قيماااة 
العملااااة المحليااااةو وان ةاااااض سااااعر صاااارم اليااااورو مقاااااال الاااادوالرو واالرتةاااااع 

ةن ال اامو وكاذلص نتيجاة نماو النااتت المحلاج اإلجماالجو المستمر  اج أساعار الان
 .(12)وتزايد االستثمار واالستهالص ال اص

وياي ماعاادا اعااض أمااا االنساااة للساالع الوسااينة المسااتوردةو  كاناات ترتةااع ساان
مليااار دوالر ماام االسااتيرادات اإلجماليااة والهميااة  (898892)الساانوات إذ اللاات 

( واستمرت ااالرتةااع  اج 2و  9ر جدول )أنل (8331)عام  %( 72829)نساية 
( 8988727)إذ اللات  (2111)السنوات الالحقة لتصل أعلا  مساتو  لهاا عاام  

مااام االساااتيرادات اإلجمالياااة التركياااةو  (% 71892ملياااار دوالر والهمياااة نسااااية )
وذلاااااص نتيجاااااة اهتماااااام الدولاااااة اتناااااوير قناعهاااااا الصاااااناعجو ااساااااتيراد السااااالع 

   .(13)ها الناقصة وتنقين قناع التصدير  يهاالصناعية لتنوير صناعات
وكاذلص هاو الحاال ماع اساتيرادات السالع اع ار  والتاج ترتةاع تاارة وتان ةض 

ملياااار دوالر مااام إجماااالج االساااتيرادات التركياااة  (18199)تاااارة أ ااار و إذ اللااات 
ملياااار دوالر  (18911)ووصااالت إلااا   (8331)عاااام  %( 1889)والهمياااة نسااااية 
و وهاااج أعلااا  نسااااة لهااااو وقاااد اللااات (2112)عاااام  %( 8817)والهمياااة نسااااية 

وذلااااص لاااانةس  (2113)عااااام  %( 1821)مليااااار دوالر والهميااااة نساااااية  (98139)
   .اعسااب المذكورة أعالص
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 (3ا جدول
 اتجايات ترور مكونات الهيكل السلعي لاستيرادات التركية

                       (9119 – 0991امع العالم الخارجي  للمدة            
  مليار دوالر                                           

 المؤشرات                  
 انيوام

سلع 
سلع  سلع وسيرة رأسمالية

 استهاكية
سلع 
 أخر 

ججمالي 
 الصادرات

8331 28121 898892 28179 18199 228912 

8338 28239 898199 88979 18829 288127 

8332 28129 898819 88772 18111 228178 

8339 78991 838219 28929 18828 238221 

8332 98221 898999 88918 18812 298271 

8339 18883 298171 28289 18139 998713 

8339 818999 228797 28222 78891 298927 

8337 888813 928883 98192 18273 218993 

8331 818922 238992 98992 18978 298328 

8333 18727 298192 98221 18971 218978 

2111 888999 998181 98321 18211 928919 

2118 98321 918911 98189 18929 288933 

2112 18211 978999 28131 18911 988992 

2119 888929 238799 78189 18299 938921 

2112 878937 978923 828811 18232 378921 

2119 218999 188191 898379 18991 8898772 

2119 298921 338919 898889 18917 8938979 

2117 278192 8298921 818932 18979 8718199 

2111 218128 8988727 828213 38717 2188392 

2113 298828 328821 898797 98139 8218323 

 : دراالمص
1. Foreign trade , statistics 1996 , Ankara ، July , 1998 , pp.17 – 18. 

2. www. Foreign trade gov.tr. 

3.www. die.gov.tr. 
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 (4)جدول 

 انيمية النسبية التجايات ترور الهيكل السلعي لاستيرادات التركية
              (9119 – 0991امع العالم الخارجي للمدة                    

  (%اوية نسب مئ                                          
 المؤشرات                   

 انيوام
سلع 
 رأسمالية

سلع 
 وسيرة

سلع 
 استهاكية

سلع 
 أخر 

ججمالي 
 الصادرات

8331 81888 72829 3891 1889 811 

8338 21821 78892 7821 1891 811 

8332 28813 71879 7872 1828 811 

8339 29811 99839 1891 1823 811 

8332 22829 78881 9839 1829 811 

8339 22879 71822 9879 1823 811 

8339 27827 91822 88879 1899 811 

8337 22817 99882 81821 1893 811 

8331 29889 92897 88897 1819 811 

8333 83878 91899 83818 1899 811 

2111 28827 99819 82898 1899 811 

2118 89879 79883 3822 1819 811 

2112 89891 79889 3891 8817 811 

2119 89899 78872 88829 1893 811 

2112 87819 93829 82821 1892 811 

2119 87829 71889 88839 1821 811 

2119 89872 78899 88892 1891 811 

2117 89831 72871 81833 1828 811 

2111 82892 71892 9827 1897 811 

2113 83828 91828 88871 1821 811 

 .(3)احتسبت النسب من قبل الباحث معتمدًا يل  جدول  -
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  غرافي للتجارة الخارجية التركية: التوزيع الج3- 2
يعاااد التوزياااع الجلرا اااج للتجاااارة ال ارجياااة مااام المسااااصل الهاماااةو إذ يعكاااس 
التركااز الجلرا ااج لقناار مااا مااع العااالم ال ااارجج ماام  ااالل الوقااوم علاا  نااوع 

حالة التحسم  اج العالقاات السياساية واالقتصاادية ونايعة اعسواا الدوليةو و 
التاااج تاااؤد  إلااا  زياااادة تااااادل السااالع وال ااادمات اااايم الااادول الم تلةاااةو وذلاااص 
اإقاماااااة االتةاقياااااات التجارياااااةو ومحاولاااااة ت ةيااااام القياااااود الكمركياااااة والوسااااااصل 
الحماصية والمعوقات اع ر و مما يؤد  إل  تزايد التااادل التجاار  للدولاة ماع 

 .ال ارجج العالم
واالنساااااة للاااادول الناميااااةو يحتاااال الواااااع الجيواولااااوتيكج دوراي متمياااازاي  ااااج 
توثياااا العالقاااات االقتصاااادية والتجارياااة اااايم الااادولو والسااايما  اااج لااال تاااوتر 
اعوااع السياسية  ج اعض المنانا والتج جعلت منها مناانا غيار أمناةو 

الساتقرار السياساج وعل  عكس مم ذلاص  اج دول أورااا اللراياة التاج تتمتاع اا
  .(14)واالقتصاد 

وعناااااد دراساااااة التوزياااااع الجلرا اااااج للتجاااااارة ال ارجياااااة التركياااااةو يالحااااال أم 
العالقاات التجارياة مااع دول العاالم الم تلةاةو كاناات انعكاسااي لتحسام اللااروم 
السياساااية اااايم تركياااا والااادول المتقدماااة ومنهاااا اعوراياااة ودول القااارا اعوسااان 

ريكية ودول أ ار و ويتااص أم للعامال السياساج تالثير والواليات المتحدة اعم
 ااج تحديااد اتجاااص العالقااات التجاريااة ااايم هااذص الاادولو إذ أم القااراكة التجاريااة 
ع  دولاااااة مااااام دول العاااااالم تكاااااوم مرتاناااااة االقااااااايا السياساااااية والمصاااااالص 
المقتركةو ويمكام للتجاارة ال ارجياة أم تكاوم ماد الياال  عااالي لتحقياا التكامال 

صاااد و وتحساايم المكانااة النساااية لدولااة مااا  ااج لاال الت صااص الاادولجو االقت
ويحااادس العكااااس عناااادما تكاااوم العالقااااات التاادليااااة غيااار متكا صااااة مااااع الاااادول 

 .(11)اع ر 
كما أم إقاماة المناانا التجارياة الحارة اايم الادول والمجموعاات والتكاتالت 

للتجااارة الحاارة اإزالااة اإلقليميااةو كااام لااا تاالثيراي مااقااراي علاا  التوزيااع الجلرا ااج 
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العواصاااا الكمركياااة اااايم اإلنااارام المتةقاااةو كماااا اناااا ياااؤد  إلااا  إعاااادة توجياااا 
 .(16)الموارد ونمو الصناعات التج يتمتع القنر اميزات نساية  ج إنتاجها

لااذلص  ااإم التنااوع  ااج التوزيااع الجلرا ااج سااوم يحساام ماام معاادل التاااادل 
تم تحسيم العالقات التجارية لدولة التجار  والد ول للسوا العالميةو واذلص ي

ما مع دول العالم الم تلةةو وهذا ما يالحل عل  تركياو إذ ادأت التوجا نحو 
دول أسااايا الوسااان  وقااامال أ ريقياااا  اااالل عقاااد الثمانينااااتو ونتيجاااة انهياااار 
االتحاد السو يتج توجهات إلا  إقاماة عالقاات تجارياة ماع دول أسايا الوسان  

وكاناات هنالااص دراسااات اقتصااادية أجنايااة وعرايااةو و (8331) اصااة اعااد عااام 
تناولاات التوزيااع الجلرا ااج للتجااارة ال ارجيااةو ومنهااا دراسااة )كلوايرمااام( عااام 

للواليااات المتحاادة اعمريكيااة  ةعاام التوزيااع الجلرا ااج للتجااارة ال ارجياا (2112)
مااع كناادا وأوراااا والمكساايصو إذ يالحاال أم أهاام القااركات التجااارييم للصااادرات 

 . (17)ريكية هم كندا وأوراا والمكسيصاعم
 

 زيع الجغرافي للصادرات التركية : التو  3-1- 2
 مأم االتحاد اعوراج يعد مم أهم القركات التجااريي (9)يتايم مم الجدول 

ملياااار دوالر وانسااااة  (7821)لتركيااااو إذ اللااات قيماااة الصاااادرات التركياااة ألياااا 
 (82898)و وارتةعاااات إلاااا  (8331)ماااام صااااادراتها اإلجماليااااة عااااام %(  9989)

و (2111)ماااااام صااااااادراتها اإلجماليااااااة عااااااام %(  9289)مليااااااار دوالر وانساااااااة 
مليااار  (11812)واسااتمرت ااالرتةاااع  ااج الساانوات الالحقااة حتاا  وصاالت إلاا  

و وكانات حصاة (2111)مام إجماالج صاادراتها عاام  %( 9882)دوالر وانساة 
الصادرات التركية كمتوسن  مم إجمالج %( 92)االتحاد اعوراج تقكل نساة 

عقد االتةاقيات التجارية ود ذلص إل  قرب المسا ة واستمرار لمدة الدراسةو ويع
عااام محاولاااة  و  ااااالي (8339)اينهمااااو ومنهاااا اتةاقياااة التعريةاااة الكمركياااة عاااام 

تركيااااااا الجااااااادة لالنااااااامام إلاااااا  االتحاااااااد اعوراااااااج لاااااادعم موقعهااااااا السياسااااااج 
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دل علاااا  أهميااااة االتحاااااد اعوراااااج ككتلااااة واالقتصاااااد   ااااج المننقااااةو ممااااا ياااا
 اقتصادية مميزة لتركيا.    

ويالحل أم دول القرا اعوسن احتلت المرتاة الثانية  ج اعهمية النساية 
للصادرات التركية مم ايم المجموعات الدولية التج تصدر إليها السالعو وماع 

العرايةو وتزايد ذلص لتنور العالقات االقتصادية التركية مع هذص الدول ومنها 
التاادل التجار  معهاو مما يادل علا  توجاا تركياا إلقاماة عالقاات واساعة ماع 
الدول اع ر  وعقد االتةاقيات التجارية معهاو اماا ياؤد  إلا  التناوع والتوساع 

و إذ أم قيمااة الصااادرات التركيااة إلاا  أسااواا القاارا (18) ااج تجارتهااا ال ارجيااة
مااام قيماااة صاااادراتها  %( 8881)انسااااة  ملياااار دوالر (88927)اعوسااان اللااات 

عاااااام  %( 783)ملياااااار دوالر وانسااااااة  (28288)و ارتةعااااات إلااااا  (8331)عاااااام 
مام إجماالج  %( 8982)مليار دوالر وانسااة  (89891)و ووصلت إل  (2111)

االرتةااااع واالن ةااااض  اااج  (9)و ويالحااال مااام جااادول (2113)صاااادراتها عاااام 
ذلاااص لللاااروم السياساااية التاااج هاااذص النساااب و اصاااة  اااج عقاااد التساااعيناتو و 

حدثت  ج المننقة نتيجة حرب ال ليت الثانياة والحصاار الادولج علا  العاراا 
الذ  كام امثااة الاوااة التجارية لتركيا مع ال ليت العراجو  االي عم لهور 
أساااواا جديااادة للصاااادرات التركياااة اعاااد انهياااار االتحااااد الساااو يتجو والمتمثلاااة 

كانااات تركياااا إحاااد  المنا اااذ التجارياااة السياساااية اجمهورياااات أسااايا الوسااان و و 
 .  (19)لهذص الدول

احتلااات  م الوالياااات المتحااادة اعمريكياااةأو (9)الجااادول  وكاااذلص يتااااص مااام
 (18378)الثالثااة ماام حيااس نصااياها ماام الصااادرات التركيااةو إذ اللاات المرتاااة 

 (8331)ماام الصااادرات اإلجماليااة التركيااة عااام  %( 789)مليااار دوالر وانساااة 
و ثاام ارتةعاات (2111)عااام  %( 8889)مليااار دوالر وانساااة ( 9889)وأصاااحت 

 %( 183)مليااار دوالر وانساااة  (388) اج الساانوات الالحقاة حتاا  وصاالت إلا  
  . (2113)عام 
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مجموعة دول النا تاو كنداو اليااامو اساترالياو أ ريقااو أما الدول اع ر  ومنها 
سااةيصو  كاناات لهاام حصااة ماام الصااادرات أوراااا القاارقيةو أمريكااا الالتينيااة واليا

ملياار  (9829)التركية وكانات متذاذااةو إذ اللات قيماة الصاادرات لتركياا إليهاا 
و واسااتمرت ااالرتةاااع واالن ةاااض  ااج (8331)عااام  %( 2988)دوالر وانساااة 

مام  %( 2189)ملياار دوالر وانسااة  (783)اععوام الالحقة حت  وصلت إلا  
 8183)مليااار دوالر وانساااة  (983)واللاات  (2111) صااادراتها اإلجماليااة عااام

و والساااب  ااج هااذا التذاااذب يعااود (2113)ماام صااادراتها اإلجماليااة عااام  %(
إلااا  تحاااول العالقاااات التجارياااة التركياااة ااتجااااص قاااركاصها التجاااارييم ا  اااريمو 
كاالتحاااااد اعوراااااجو القاااارا اعوساااانو الواليااااات المتحاااادةو وجمهوريااااات أساااايا 

 نساة مساهمتهم  ج السوا التركية. الوسن  وزيادة
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 (5)جدول 

               (9119 – 0991االتوزيع الجغرافي للصادرات التركية للمدة                
 مليار دوالر                                                       

 المجمويات
 

 انيوام

االتحاد 
 انوربي
 

% 
الواليات 
 % المتحدة

شرف ال
 % انخر  % انوسر

ججمالي 
 الصادرات

8331 7821 9989 18378 789 88927 8881 98298 2988 828393 

8338 7891 9289 18381 987 88311 8289 98929 2282 898939 

8332 7838 9987 18191 983 28881 8289 98129 2988 828782 

8339 7893 2389 18312 989 28821 8983 28999 9188 898929 

8332 1899 2787 88921 182 28221 8282 98789 9889 818819 

8339 88817 9882 88988 782 88322 382 98182 9282 288997 

8339 88892 2387 88989 -،7 28221 8189 78998 9281 298222 

8337 82822 2989 28121 787 28931 383 38288 9981 298298 

8331 89823 9188 28299 189 28911 389 18992 -،92 298379 

8333 82892 9983 28299 382 28919 387 78229 2782 298917 

2111 82898 9289 98899 8889 28288 783 78381 2189 278772 

2118 89888 9889 98829 383 28132 382 38219 2382 988992 

2112 81829 9882 98999 389 98819 189 888821 9183 998193 

2119 22821 9881 98792 783 28332 8189 828129 2387 278292 

2112 92828 9289 28192 787 78291 8889 89892 2989 998821 

2119 29828 9889 98282 -،7 38221 8281 89899 8187 798279 

2119 97891 9789 98891 788 888111 8987 3839 8883 198999 

2117 93821 9289 78771 782 898211 8282 89819 8983 8178272 

2111 11812 9882 18911 982 898981 8881 27819 2189 8928127 

2113 71 9282 38811 183 89891 8982 983 8187 8128822 

 : المصادر
1. international monitery foud ,Direction of Statistics year book , 1996. 

2. ministry of foreign trade , 2004 / 2010 , Turkish foreign trade 1990 – 2004, on 

websrte : www. Foreign trade gov.tr. 

3. Turkey and American em bassy , 2003 , Trading data , on website Ankara 

usem bassy gov.  

4. united iations (1996) international trade Statistics year book , jenear P.140. 
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 الجغرافي لاستيرادات التركية : التوزيع3-2 -2
وذلاااااص  الواساااااعو صيتميااااز التوزياااااع الجلرا اااااج لالساااااتيرادات التركياااااة اانتقاااااار 

ماام اعسااواا العالميااة لسااد  منتجااات والمتنوعااةالعتماااد تركيااا علاا  الساالع وال
االستهالكيةو وحاجة احتياجاتها منهاو نتيجة تزايد النلب المحلج عل  السلع 

القناعااات ألساالعية ومنهاااا قناااعج الصاااناعة والزراعااة إلااا  االسااتيرادات مااام 
السااالع الرأسااامالية والوساااينةو وقاااد حاولااات تركياااا تنوياااع مصاااادر اساااتيراداتهاو 
االتوجااااا إلاااا  اعسااااواا الجدياااادةو ومنهااااا جمهوريااااات أساااايا الوساااان و القاااارا 

وذلاص لت ةيام اعتمادهاا علا   اعوسنو قرا أسياو روسيا االتحادية وغيرهاو
الدول الصناعية المتقدمةو وقد اقج االتحاد اعوراج القريص التجار  الرصيسج 

لمتوساااان ماااادة  %( 21)مااااع تركياااااو إذ اللاااات حصااااة االسااااتيرادات التركيااااة    
التوزيااع الجلرا ااج لالسااتيرادات التركيااة ماام  (9)الدراسااةو ويتااايم ماام الجاادول 

إذ يالحال أم مجموعاة و (2113 – 8331)ة للمادة المجموعات الدولية الم تلة
االتحاد اعوراج قد احتلت مكام الصادارة اايم المجااميع الدولياة التاج تساتورد 

ماااام إجمااااالج  %( 29)مليااااار دوالر وانساااااة  (38391)منهااااا تركياااااو إذ اللاااات 
ملياااااار دوالر  (298981)و وارتةعااااات إلااااا  (8331)االساااااتيرادات التركياااااة عاااااام 

و واسااتمرت االتزايااد (2111) ماام إجمااالج االسااتيرادات عااام (% 2181)وانساااة 
مليااار دوالر والهميااة نساااية  (9982)   ااج الساانوات الالحقااة حتاا  وصاالت إلاا

و وذلااص لتوجااا تركيااا (2113)ماام إجمااالج االسااتيرادات عااام  %( 2982)اللاات 
نحو االتحاد اعوراج نتيجة االستقرار االقتصااد  والسياساج الاذ  يتمتاع اااو 

 عااااام تليااااار أذواا وتةاااااايالت المساااااتهلص التركاااااج ااتجااااااص المنتجاااااات  ااااااالي 
اعوراياةو ويالحال حاادوس الزياادات  ااج قيماة االساتيرادات  ااالل مادة الدراسااة 
ااساااااتثنات اعاااااد السااااانواتو وذلاااااص نتيجاااااة حااااادوس اعزماااااة االقتصاااااادية لتركياااااا 

ة  ج والتدهور  ج قيمة العملة المحليةو مما أد  إل  ان ةاض قدراتها القراصي
 ااااج االسااااتيراداتو كاناااات نتيجااااة تزايااااد النلااااب  كمااااا أم الزيااااادات (23)السااااوا

المحلااج علاا  الساالع االسااتهالكيةو وعاادم القاادرة علاا  إنتااار الساالع الرأساامالية 
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والوسااينة التااج تحتاجهااا تركيااا لتنميااة القناعااات الساالعية  اصااة الصااناعج 
والتنور االقتصاد   والزراعجو مما أد  إل  استيراد تلص السلع لتحقيا النمو

 .(21) ج تركيا
أم دول القاارا اعوساان احتلاات المرتاااة الثانيااة  (9)ويالحاال ماام الجاادول  

 اااج التوزياااع الجلرا اااج لالساااتيرادات التركياااة وذلاااص لتزاياااد االتةاقياااات التجارياااة 
وأم  و(91 ،2112 والنوياال)وتوثيااا العالقااات مااع الاادول العرايااة واإلسااالمية 

عااام  %( 8282)مليااار دوالر وانساااة  (2872)منهااا اللاات  االسااتيرادات التركيااة
ماااام إجمااااالج  %( 787)مليااااار دوالر وانساااااة  (2889)و ارتةعاااات إلاااا  (8331)

و وتزايااااادت  اااااج السااااانوات الالحقاااااة حتااااا  (2111)االساااااتيرادات التركياااااة عاااااام 
ماااام إجمااااالج االسااااتيرادات  %( 9)مليااااار دوالر وانساااااة  (189)وصاااالت إلاااا  
و وذلااااااص اساااااااب توجااااااا تركيااااااا نحااااااو أساااااايا الوساااااان  (2113)التركيااااااة عااااااام 

والجمهورياااات المساااتقلة عااام االتحااااد الساااو يتج وروسااايا االتحادياااة واساااتمرار 
و وقاااد جااااتت الوالياااات (22)تكثيااام جهودهاااا لالناااامام إلااا  االتحااااد اعورااااج

المتحاااادة اعمريكيااااة االمرتاااااة الثالثااااة  ااااالل ماااادة الدراسااااةو إذ تعااااد تركيااااا ماااام 
لتصااريم المنتجااات اعمريكيااةو إذ أم االسااتيرادات الساالعية اعسااواا الرصيسااة 

ماااام إجمااااالج االسااااتيرادات  %( 989)مليااااار دوالر انساااااة  (288)منهااااا اللاااات 
تزايااااااد  (9)التركيااااااة كمتوساااااان لتلااااااص الماااااادةو وكااااااذلص يالحاااااال ماااااام الجاااااادول 

االساااتيرادات اإلجمالياااة التركياااة مااام الااادول اع ااار  روسااايا االتحادياااةو الااادول 
اليااااام وغيرهاااو مااا عاادا اعااض الساانواتو وذلااص لتنااور العالقااات اإل ريقيااة و 

التجارياة معهااا وعاادم قاادرة االقتصاااد التركااج علاا  سااد حاجااة النلااب المحلااجو 
   .مما أد  إل  زيادة استيراداتها لسد حاجاتها المتزايدة
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 (1اجدول 
 يار دوالر مل           (9119 – 0991االتوزيع الجغرافي لاستيرادات التركية للمدة 

 
 المجموعات

 
 

 األعوام

االتحاد 
 انوربي
 

% 
الواليات 
 % المتحدة

الشرف 
 % انخر  % انوسر

ججمالي 
 االستيرادات

8331 38391 -،29 28218 8182 28721 8282 78978 9289 228912 

8338 38311 -،27 28829 8182 28912 8883 98737 9183 288127 

8332 38991 2989 28917 8882 28999 8889 78398 9182 228178 

8339 898171 2782 98992 8882 18328 389 888219 9881 238221 

8332 81321 2983 28283 8182 28299 8189 78999 9289 298271 

8339 898198 27891 98722 8182 28789 789 828288 9287 998713 

8339 228921 9882 98989 188 98989 789 828299 9988 298927 

8337 228121 9888 28923 183 28183 989 898978 9282 218993 

8331 228921 9989 28199 183 28291 -،3 898871 2181 298328 

8333 288221 9287 98111 789 98291 188 828328 9889 218978 

2111 298981 2181 98388 782 28891 787 838122 9989 928919 

2118 818211 2288 98298 781 98211 182 898291 9383 288933 

2112 298928 2989 98133 988 98221 989 288782 -،22 988992 

2119 988939 2987 98239 988 98721 982 918211 2981 938921 

2112 228927 2982 28937 281 98882 989 298912 9989 378921 

2119 998211 2782 98711 281 98211 989 2389 2287 8898772 

2119 978211 2189 98221 289 18911 983 9782 2882 8938979 

2117 118811 2288 18211 281 818811 983 7889 2982 -،871 

2111 198211 2288 818211 988 392،88 982 3282 2782 2188392 

2113 998311 2982 98721 289 18911 -،9 9381 2982 8218321 

 : المصادر
1. IMF , deriction  of trade Statistics year book 1996. 

2. ministry of foreign trade, 2004/2010, Turkish foreign trade (2004–2010) 

Turkey foreign (1990 –2004) on website،:www. Foreign trade gov.tr. 

3. The Em bassy united states of America،on website: www.ankara.usen 

bassy. gov.  

4. State institute of statistic ،2004 ,Turkish data base www.die.gov،tr. 
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ة : تقدير أثر مكونات الهيكل السلعي للتجارة الخارجية التركيالثالث المحور
  (2119 – 1991)في النمو االقتصادي لتركيا للمدة 

أم نسااااة الصاااادرات التركياااة إلااا  النااااتت المحلاااج  (7)يتاااايم مااام الجااادول 
عااام (% 189)اإلجماالج تان ةض تاارة وترتةاع تااارة أ ار و حياس كانات نسااتها 

 8281)إلااا   تو ثااام ان ةاااا(2111)عاااام  %(81879)و ارتةعااات إلااا  (8331)

ص الحاااال االنسااااة لالساااتيرادات إلااا  النااااتت المحلاااج و وكاااذل(2113)عاااام  (%
و ارتةعاااااات إلاااااا    (8331)عااااااام  (% 8281)اإلجمااااااالجو حيااااااس كاناااااات نساااااايتها 

وذلاااااااص  2113عاااااااام  % 2189و ثااااااام ان ةاااااااات إلااااااا  2111عاااااااام  %( 9983)
  .الذكر ةنةآلألسااب 
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 (7)جدول 
 (9119 – 0991ا يبين الناتج المحلي اججمالي والتجارة الخارجية التركية للمدة      

 مليار دوالر                                                          

 السنوات

الناتج 
المحلي 
 اإلجمالي

(1) 

 الصادرات
(2) 

 االستيرادات
(3) 

نسبة 
الصادرات إلى 
الناتج المحلي 
 اإلجمالي )%(

نسبة 
 االستيرادات
إلى الناتج 
المحلي 

 اإلجمالي  )%(

0991 0.151 0959 9952 55. 0.55 

0990 0.155 025. 905. 559 0.59 

0999 0.559 0.51 9955 959 0.52 

0992 0195. 0.52 995. 55. 0152 

099. 09951 0550 9259 0259 0155 

099. 01952 9051 2.51 0951 9051 

0991 05050 9259 .251 0955 9.51 

0991 05959 9159 .55. 0255 9.51 

0995 09951 9159 ..59 025. 9959 

0999 05255 915. .151 0.5. 9.51 

9111 0.151 9151 ..5. 0551 2159 

9110 05.59 2052 .052 0159 995. 

9119 90059 2151 .05. 0159 9.52 

9112 9..51 .159 1952 0959 9559 

911. 21951 1250 915. 9155 2959 

911. 2195. 125. 00151 9159 2950 

9111 .1055 5.5. 0295. 9059 2.51 

9111 1125. 01159 01151 0550 9.51 

9115 19959 02951 91059 0551 9151 

9119 15150 01950 0.159 0.55 915. 

 .الااحس احتسابالنسب المصوية مم  *
 :المصادر

1. ministry of  foreign trade ,2004  Date base ,on we bsite: 

www.dpdddt.gov.tr.  

2. Foreign trade , statistice 1996 Ankara July 1998 PP.17- 18. 

3. www. Foreign trade.gov.tr. 

4. International monetary fund, world Economic out Look pata bace, 

October 2009. 

http://www.dpdddt.gov.tr/
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لعج للتجاارة إم التحليل االقتصااد  التجاهاات تناور مكوناات الهيكال السا
ال ارجية اجانايا الصادرات واالستيرادات التركياةو أوااص أنهاا قاللت مكاناة 
متمياااازة  ااااج الناااااتت المحلااااج اإلجمااااالجو وأياااادت ذلااااص العديااااد ماااام الدراسااااات 

.ااااام تلاااص المكوناااات السااالعية لهاااا تااالثير إيجاااااج ومعناااو   اااج (*)االقتصاااادية
 .النمو االقتصاد 

نتااصت التقادير عثار تلاص المكوناات  اج  ومم اجل تاياام ذلاصو سايتم تحليال
النمو االقتصاد  لتركيا مع العالم ال ارجج ولمدة الاحاسو وللارض الوصاول 

و (Excel)إلا  الهادمو  قاد تاام اسات دام أرااع صاي  ماام النمااذر و اا ارنااامت 
وهج اعنموذر )ال نجو ونصم اللوغارتمج للنر يم واللوغارتمج المازدور(و 

ذر التقديرياااة التاااج اجتاااازت اال تااااارات االقتصاااادية ثااام ا تياااار أ اااال النماااا
واإلحصاصية والقياسيةو وتم ا ذ اال تاارات اإلحصاصية والقياسية عند مستو  

 (t)للتعاارم علاا  موثوقيااة معلمااات اعنمااوذرو ومنهااا ا تاااار  (0.05)معنويااة 
R)علاااا  مسااااتو  اعنمااااوذر ككاااالو ومعاماااال التحديااااد المعاااادل

-2
لتةسااااير أثاااار  (

 – اج المتليار التاااعو وا تااار دراامالمستقلة الدا لة  ج اعنماوذر  المتليرات
للتعرم عل  وجود أو عادم وجاود مقاكلة االرتااان الاذاتج  اج ( D.W)واتسوم

 .اعنموذر المقدر
وكانااات النتااااصت التقديرياااة عثااار مكوناااات الهيكااال السااالعج للصاااادرات  اااج 

 -.:(**)اعتجالناتت المحلج اإلجمالج لتركيا مع العالم ال ارجج ك
 

Y =116.7 + 14.25X1 + 9.41X2 – 4.48X3 + u  

T = 3.54        1.15        4.66        -1.59 

R
2
 = 0.98      R

-2
 = 0.95 

D.W = 2.31              F = 210. 08  

 t = 2.086          dl = 0.857           du = 1.728  

 0.05                     0.05                   0.05 
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يتاااص ماام نتاااصت التقاادير أنمااوذر الهيكاال الساالعج للصااادرات الساالعية  ااج 
الناااااتت المحلااااج اإلجمااااالج مااااع العااااالم ال ااااارجج انااااا قااااد اجتاااااز اال تاااااارات 

 .االقتصادية واإلحصاصية والقياسية
وتاايم ااام الساالع الوساينة ذات تاالثير إيجاااج ومعناو  أمااا االنسااة للساالع 

انااااات ذات تااااالثير إيجاااااااج وغيااااار معناااااو و وا صاااااوص السااااالع الرأسااااامالية  ك
 .االستهالكية  هج ذات تلثير سلاج وغير معنو   الل مدة الدراسة

امسااتو   (2.086)الجدوليااة والااللااة  (t)إذ أم اال تاااارات ال اصااة اقيمااة 
والتج تقير إل  ر ض  راية العدم التاج  (n)وادرجات حرية ( 0.05)معنوية 

ياااارات المسااااتقلة لاااايس لهااااا تاااالثير معنااااو  علاااا  المتلياااار تاااانص علاااا  إم المتل
التااعو وقاول الةراية الاديلاة التاج تؤياد التالثير المعناو  للمتليارات المساتقلة 

 تادل علاا  معنوياة اعنمااوذر ككالو وكااذلص  (F) اج المتليار التااااعو أماا قيمااة 
R)معامل التحديد 

-2
قلة مماا يادل علا  تالثير المتليارات المسات (0.95)إذ ال   (

 . ج المتلير التااع
-n)المحساواة ماع قيمتاا الجدولياة وادرجاة حرياة  (D.W)أما مقارناة قيماة 

1-K)  و حيس اللت (0.05)امستو  معنويةdl = 0.857  وdu = 1.728 و اعد
إجاااااارات المقارنااااااات تااااااايم ااااااالم اعنمااااااوذر ال يعااااااانج ماااااام مقااااااكلة االرتاااااااان 

 .(***)الذاتج
كونااات الهيكاال الساالعج لالسااتيرادات  ااج الناااتت أمااا النتاااصت التقديريااة عثاار م  

انااات حساااب اعنماااوذر المحلاااج اإلجماااالج لتركياااا ماااع العاااالم ال اااارججو  قاااد ك
 :التقدير  اعتج

Y = 3.74 + 21.22X1 + 2.15X2 + 13.70X3+ u  

T = 0.109          2.11        1.60        -1.52 

R
2
 = 0.91                R

-2
 = 0.89 

D.W = 2.8    t = 2.086 

dl= 0.857      du  = 1.728    F = 56. 16   

0.05              0.05              0.05   
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يتاااااايم أم اعنمااااااوذر التقااااادير  أعااااااالص قااااااد اجتااااااز اال تاااااااارات االقتصااااااادية  
واإلحصاصية والقياسيةو حيس أم االستيرادات مم السلع الرأسمالية كانت ذات 

و أماااااا االنساااااااة لالساااااتيرادات مااااام السااااالع الوسااااااينة تااااالثير إيجاااااااج ومعناااااو 
واالساتهالكية  قااد كاناات ذات تاالثير ساالاج وغيار معنااو و وهااذا ياادلل علاا  إم 
اال تاااارات االقتصااادية قااد ايناات التاالثيرات اإليجاايااةو ماام  ااالل إقااارة وقاايم 

و حيااااس أم (Y)المعلمااااات المقاااادرة للمتلياااارات المسااااتقلة  ااااج المتلياااار التااااااع 
امساااتو  معنوياااة  (2.086)الجدولياااة والااللاااة  (t)ال اصاااة اقيماااة اال تااااارات 

قد أقارة إل  ر اض  رااية العادم الاذ  تقاول أم  (n)وادرجات حرية  (0.05)
المتلياااارات المسااااتقلة لاااايس لهااااا تاااالثير معنااااو  علاااا  المتلياااار التااااااعو وقاااااول 

دل  تاا (F)الةراااية الاديلااة التااج تؤيااد معنويااة المتلياارات المسااتقلةو أمااا قيمااة 
R)عل  معنوية اعنموذر ككلو أما ا صوص معامل التحديد المعدل 

-2
 قد  (

ماام المتلياارات تعااود إلاا  المتلياارات  (89%)و ممااا ياادل علاا  أم (0.89)الاا  
منهاا كانات اامم المتليارات  (11%)المستقلة وتلثيراتها  ج المتلير التااعو و

الجدولياااة  (D.W)المحساااواة ماااع قيماااة  (D.W)العقاااواصج وعناااد مقارناااة قيماااة 
و  dl = 0.857وجاد أم قيماة  (0.05)امساتو  معنوياة  (n-1-K)وادرجاة حرياة 
du =  1.728 و واعاد إجارات المقارناات تاايم ااام اعنماوذر ككال ال يعاانج مام

 .   رتاان الذاتجمقكلة اال
     

 االستنتاجات والمقترحات
 :وهج كاعتج وستنتاجات والمقترحاتتم التوصل إل  مجموعة اال

 
 أوال: االستنتاجات

النااتت المحلاج اإلجماالج  إم وتايم مم تنور المتليرات االقتصادية لتركياا -
ارتةع  الل مدة الدراسة نتيجة اإلصالحات االقتصادية وتنور القناعات 

 .سلعية  يهاال
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وجود تنور  واتاص مم تحليل المؤقرات الرصيسة للتجارة ال ارجية التركية -
مع العالم ال ارجج و اصة االتحااد اعورااجو وذلاص مستمر  ج الصادرات 

واست دام التكنولوجيا المستوردة التج أدت إلا   ولتنور الصناعات السلعية
 ااالي عام االرتةااع الواااص  وإد ال التحساينات  اج المساتويات اإلنتاجياة

التحاد اعورااج  االل مادة  ج االستيرادات اإلجمالية مع العالم ال ارجج وا
 .الدراسة

حدوس العجز المستمر  ج الميزام التجار  التركج لمعلم سانوات الدراساة  -
ونتيجااة تةاااقم اعزمااات السياسااية  واكااار ماام الصااادرات تلكااوم االسااتيرادا

وقاااد حاولااات تركيااااا وااااع حاااد لهاااذا العجاااز وذلااااص  وواالقتصاااادية والمالياااة
المتزايااااادة مااااام السااااالع  تامحاولاااااة زياااااادة الصاااااادرات وت ةااااايض االساااااتيرادا

 اااالي عاام توجيااا المااوارد االقتصااادية نحااو إقامااة المقاااريع  والسااتهالكيةا
 .اإلنتاجية

تايم مم تحليل اتجاهات التوزيع الجلرا ج للتجارة ال ارجية التركية اقاقيا  -
الصااااادرات واالسااااتيرادات  ااااالل عقااااد التسااااعينات ومنلااااع القاااارم الحاااااد  

ل اععاااااات  ااااج والعقااااريم أنهااااا تلياااارت االنساااااة للصااااادرات ااتجاااااص الاااادو 
االتحااااد اعورااااج والااادول الصاااناعيةو  ااااالياال عااام لهاااور القاااركات الجااادد 

لالساتيرادات  ةالمتمثليم ادول أسيا الوسان و وروسايا االتحادياة أماا االنساا
مااااع الاااادول  قااااد تلياااارت ااتجاااااص نةااااس الاااادول وتنااااور العالقااااات التجاريااااة 

مننقاااة القااارا االمقااااال ان ةاااض اعتمااااد تركياااا علااا  اإل ريقياااة والياااااامو 
اعوسنو والسيما الدول العرايةو اعد أم كانت تحتال المرتااة الثانياة اسااب 
العوامل السياسية نتيجة حرب ال ليت الثانية والحصار االقتصااد  الادولج 

 .عل  العراا

أتاااص ماام تحلياال نتاااصت التقاادير عثاار مكونااات الهيكاال الساالعج للصااادرات  -
ا مع العالم ال ارجج اام السلع الوساينة  ج الناتت المحلج اإلجمالج لتركي

كانت ذات تلثير إيجااج معنو و اينما السالع الرأسامالية  كانات ذات تالثير 
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إيجاااااج وغيااار معناااو و واالنسااااة للسااالع االساااتهالكية  لهااارت ذات تااالثير 
  .سلاج وغير معنو   الل مدة الدراسة

عج لالسااتيرادات تااايم ماام تحلياال نتاااصت التقاادير عثاار مكونااات الهيكاال الساال -
لتركياااا ماااع العاااالم ال اااارجج ااااام االساااتيرادات مااام السااالع الرأسااامالية كانااات 
ذات تااالثير إيجاااااج ومعناااو   اااالل مااادة الدراساااةو اينماااا االساااتيرادات مااام 

واالسااتهالكية  قااد كاناات ذات تاالثير إيجااااج وغياار معنااو   ةالساالع الوسااين
  .لنةس المدة

 
 : المقترحات ثانياً 
نااااعج الصاااناعة والتعاااديم لتركيااااو وترقااايد االساااتهالصو اااارورة تناااوير ق -

عنااااات اعهميااااة لالسااااتيرادات الرأساااامالية والوسااااينة التااااج تساااااهم اااااالنمو  وا 
 .االقتصاد  وتنور مم القناعات السلعية

زيادة اعتماد تركيا عل  مننقة القرا اعوسن واسيا  ج تجارتها ال ارجية  -
راج  قنو عنا احكم المكانة المتميزة وال تكتةج ااالعتماد عل  االتحاد اعو 

التج تتمتاع اهاا تركياا  اج المننقاةو سايؤد  إلا  جاذب االساتثمار اعجنااج 
 المااقر إليها.

االساتمرار اادعم القنااعيم الصاناعج والزراعاج معاايو عنهماا يسااهمام  اج  -
وام االهتمام الحدهما عل  حساب ا  ار ساوم  والنمو االقتصاد  لتركيا

ية التنمية االقتصادية المتوازنةو  االي عم وجود نساة واااحة يعرقل عمل
 .مم السكام تعيش عل  القناع الزراعج

التركيااااز علاااا  عقااااد االتةاقيااااات التجاريااااة لتركيااااا مااااع دول الجااااوار للاااارض  -
 .توسيع التاادل الدولج معهاو  االي عم وجود آلية للتعاوم مع تلص الدول
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Abstract 

Showed many of the economic studies that the variables structure 

of foreign trade (exports and imports) with the impact of the gross 

domestic product and move the economic growth of a State، and 

private trade in industrial goods because they contribute to value-

added production, and its importance to developed and developing 

countries, and take advantage of the economic development process, 

aimed at search to identify the components of Commodity Structure 

of Foreign Trade of Turkey and to clarify their impact on the GDP 

time series is twenty years old. In order to achieve the goal, was 

based on the assumption that the components of the structure of 

commodity exports and imports of Turkey to influence evident in 

the GDP, and the efforts made by Turkey to join the European 

Union led to a change in the directions of Turkish foreign trade, in 

order to reach the goal of the research and prove his hypothesis, 

The study was conducted using a quantitative methodology, by 

identifying the features of the evolution of the Turkish economy, 

and classification of Commodity Structure of Foreign Trade and its 

relationship to economic growth, were also analyzed trends in the 

evolution of Turkish foreign trade for the period (1990-2009) and 

the development trends of components of the structure of commodity 
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exports and imports of Turkey, as well as trends geographical 

distribution of foreign trade of Turkey during the study period.  
The study found that intermediate and consumer goods the most 

important paragraphs in the Commodity Structure of  Turkish exports 

during the period of study, as well as capital goods and other 

commodities, while the intermediate and capital goods the most 

important paragraphs in the Commodity Structure of imports, as well 

as consumer goods and other goods.  
Key words: commodity structure, exports and imports, gross domestic 

product, capital goods, intermediate goods, consumer goods.  
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للمدة ب،أثلبالص داا بالصل ع ةبع بباللماباالق ص دلبل ل   ب،1991ب،دااسةباش بمهرلبه شمب-
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ب-امك بيال جبم غ لا باألنماذ بال قراللبأعالهب  آلي ب:ب)**(

Yبب.=بالل ي ببالمد  بارجم ل ب
X1ب.=بالص داا بم بال   باللأسم ل ةب
X2ب.=بالص داا بم بال   بالاس  ةب
X3ب.=بالص داا بم بال   باالس هال  ةب

ب-:األنماذ بال قراللبأعالهب  آلي بامك بيال جبم غ لا ب(***)
Yب=بالل ي بالمد  بارجم ل بب

X1ب=باالس  لادا بم بال   باللأسم ل ةب
X2ب ةب=باالس  لادا بم بال   بالاس ب
X3ب.=باالس  لادا بم بال   باالس هال  ةب
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