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سوق على أنه مرضًيا عنه من قبل أمريكا واالتحاد األوروبي، وكان ُي 1122ظل النموذج التركي إلى ما قبل عام  

ركيا تحتذى به على الصعيد السياسي والتنموي، ولكن بعد ثورات الربيع العربي ودعم النموذج الذي يجب أن ُي

 للقوى السياسية الثورية الجديدة بهذه الدول تغير الموقف تماًما.

 

لمشروعها اإلقليمي من جهة، ومن جهة  تمكيًناحيث رأت أوروبا وأمريكا أن تركيا تدعم تلك الحركات الثورية 

ا ات تركيأخرى تشجيع تلك الدول على نموذج جديد للتنمية قوامه االعتماد على الذات، وبخاصة من خالل عالق

مع دول المنطقة العربية، وغيرها من الدول االفريقية غير العربية، حيث تركز تركيا دائًما على وجود مصالح 

 مشتركة مع تلك الدول، وإقامة استثمارات مشتركة، وعدم االقتصار على حركة التجارة فقط.
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محاولة االنقالب العسكري في تركيا منتصف نهيار جدار الثقة بين أوروبا وتركيا أتى بعد فشل التطور األكبر إل 

ثار حوله شبهة المشاركة في هذا االنقالب. وثمة ، حيث قامت تركيا بحركة تطهير واسعة لكل من ُت1122يوليو 

 شارت إلى مساهمة دول غربية في دعم االنقالب العسكري الفاشل في تركيا.أتوقعات وتقديرات سياسية 

لتين في االتحاد األوروبي وهما المانيا وفرنسا عصا حقوق اإلنسان، وحماية رفعت أوروبا، وبخاصة أكبر دو

كان و .داعميهم في تركيا من مالحقة الدولة التركية لكل من ساهم في دعم محاولة االنقالب العسكري الفاشلة

فيذ اتفاقها تأجيل تنهو  على تصرفات تركيا في مواجهة داعمي االنقالب، رد الفعل من دول االتحاد األوروبي

، مقابل الجهود التي بذلتها 1122بشأن السماح لدخول األتراك لدول االتحاد األوروبي بدون تأشيرة في أكتوبر 

 حكومة تركيا في الحد من حركة الهجرة غير الشرعية ألوروبا. 

سعت ودون تأشيرة، معياًرا لدخول األتراك االتحاد األوروبي ب 21حددت القمة التركية األوروبية  1122في مارس ف

، ولكن موقف أوروبا من تركيا بعد محولة االنقالب 1122معياًرا حتى يونيو  72الحكومة التركية لتحقيق نحو 

العسكري الفاشل، يدلل على أن تركيا لو استوفت كافة المعايير لن يسمح لها بخطوة دخول مواطنيها لالتحاد 

 األوروبي بدون تأشيرة.

 على االتحاد األوربي نإ ”-لألنباءحسب ما أوردته وكالة رويترز –زراء التركي علي بن يلدرم ومؤخًرا صرح رئيس الو

مشيًرا إلى مساعي أنقرة الطويلة والتي لم تكلل بنجاح حتى اآلن لالنضمام  ،"أال ينسى أن تركيا دائما لديها بدائل

"تعمل تركيا منذ نصف  :أكتوبر الحالي 11 عقد السبتوأضاف في مؤتمر لحزبه الحاكم العدالة والتنمية  .لالتحاد

 "قرن من أجل االنضمام لعضوية االتحاد األوروبي وقدمت أكثر مما يجب أن تقدمه واآلن القرار لالتحاد األوروبي
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 العالقات االقتصادية لتركيا مع االتحاد األوروبي

صادية بين أي طرفين، وسوف ثمة مجموعة من المؤشرات يمكن من خاللها الوقوف على حجم العالقات االقت

 نكتفي هنا، بمؤشرات التجارة السلعية واالستثمار األجنبي المباشر، والسياحة.

  أوًلا التجارة السلعية

 (القيمة بالمليار دوالر) لتركيا مع االتحاد األوروبي التجارة السلعية                

 العام
صادرات 

 تركيا لالتحاد

واردات تركيا 

 من االتحاد

إجمالي 

 التجارة

الميزان 

التجاري 

 لتركيا

الصادرات % من 

إجمالي صادرات 

 تركيا

الواردات % من 

إجمالي واردات 

 تركيا

1112 1..2 4..1 212.4 - 22.7 42.7 11.2 

1112 21.2 2..1 21..2 - 2.2 42.2 1.7 

111. 27.2 21.4 27..1 - 21.. 1..7 72.. 

111. 12.1 42.2 217.. - ..1 12.1 11.1 

1121 41.. 21.7 214.1 - 2..1 12.4 7. 

1122 21.4 .2.1 247.. - 1... 12.1 7. 

1121 4..7 .2.2 212.. - 1..7 72 72.2 

1127 27 .1.1 244.1 - 1..1 12.4 72.2 

1121 2..4 ...2 242.1 - 11.1 17.4 72.2 

1124 27.. 2... 211.2 - 21.. 11.4 7. 

 التركيالمصدر: معهد االحصاء 
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يالحظ من خالل بيانات الجدول المذكور عاليه، أن الميزان التجاري لصالح االتحاد األوروبي، وال يعد ذلك 

دولة، ولكن يالحظ على مدار سنوات الفترة التي شملت بيانات التجارة الخارجية  12مستغرًبا، فاالتحاد يضم 

مقارنة بما كان عليه في الفترة  1121ري تراجع في عام لتركيا مع االتحاد األوروبي أن العجز في الميزان التجا

مما كان عليه في أعوام  %41مليار دوالر، وهو ما يمثل قرابة  ..21لـ  1124، فوصل في عام 1121 – 1121من 

(1122 ،1121 ،1127.) 

 

ظ كذلك أن من قيمة وارداتها من االتحاد األوروبي، ويالح %2.نسبة  1124ومثلت الصادرات التركية في عام 

تركيا تتبنى سياسة التخلي عن تركز تجارتها الخارجية مع االتحاد األوروبي، وهو ما يظهر من خالل البيانات التي 

، بينما %42.7نحو  1112تشير إلى أن نسبة استيعاب االتحاد األوروبي للصادرات التركية والتي بلغت في عام 

 .%11.4 إلى هذه النسبة تراجعت 1124في عام 

 

كانت  1112نفس الشئ ينطبق على نسبة الواردات من االتحاد األوروبي، من إجمالي الواردات التركية، ففي عام و

تجارة خارجية وهو ما يعني أن هناك جهوًدا تبذل لخلق  ،%.7إلى  1124انخفضت في عام و، %11.2هذه النسبة 

شريك تجاري واقتصادي لتركيا خالل السنوات بر كلتركيا في مناطق أخرى، مع الحفاظ على االتحاد األوروبي كأ

  الماضية. 

 

 

 

 



 

 

 تركيا والبدائل االقتصادية لالتحاد األوروبي 5   24 أكتوبر 2106

 

  ثانًيا: االستثمارات األجنبية المباشرة

 (القيمة بالمليار دوالر) 1121 – 1117لبعض الجهات للفترة  االستثمار األجنبي المباشر      

 روسيا أمريكا االتحاد األوروبي العام

1117 1.422 1.141  

1111 2.17 1.172  

1114 2.24 1.1.. 2.214 

1112 21.4 1..1. 1.112 

1112 21.. 1.121 1.21. 

111. 22.72 1..2. 1.122 

111. 4.11 1.121 1.121 

1121 1..7 1.717 1.111 

1122 21.4. 2.117 1.221 

1121 2..1 1.17. 1.122 

1127 2.11 1.712 1..24 

1121 2.42 1.714 1.271 

 

 المصدر: البنك المركزي التركي
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، ويالحظ 1114يعد االستثمار األجنبي المباشر أحد اإليجابيات التي اتسمت بها التجربة التركية منذ عام و

من البيانات المذكورة عاليه، أن االتحاد األوروبي مثل الجانب األكثر أهمية لتدفقات االستثمارات األجنبية 

فضل من حيث تدفقات االستثمارات ( هي األ1122، .111، 1112، 1112المباشرة، وإن كانت السنوات )

  األوروبية لتركيا.

من إجمالي االستثمارات األجنبية  %41بلغت استثمارات االتحاد األوروبي قرابة نسبة  1121وحتى في عام 

 المتدفقة لتركيا في ذلك العام.

د باإلضافة إلى روسيا، نجطرية والخاصة بتدفقات أبرز دول االتحاد األوروبي ولكن حينما نطالع البيانات الُق

 .(1121، 1127، 1122من بيانات الجدول التالي، أن روسيا تنافس بين دول أوروبية كبرى في أعوام )

 (دوالربالمليون القيمة ) 1121–1121لفترة ل االستثمارات األجنبية المباشرة لبعض الدول في تركيا

 روسيا ايطاليا فرنسا المانيا العام

1121 4.2 217 14 1 

1122 224 ... 222 221 

1121 1.2 .2 241 22 

1127 2.2. 122 212 .24 

1121 2.7 1.1 1.1 271 

 

 المصدر: البنك المركزي التركي
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 ثالًثا: السياحة

، ولكن عند %41تركيا، وبما يمثل نسبة تزيد عن ل الوافدين لسائحينلالزالت أوروبا تعد المصدر الرئيس 

 4.4لتركيا حسب الدول نجد أن الوضع مختلف، حيث تأتي المانيا في الصدارة بنحو ترتيب السائحين األجانب 

 مليون سائح. 1.4مليون سائح، ثم انجلترا بنحو  7.2مليون سائح، ثم روسيا بنحو 

حة الوافدة من أوروبا الشرقية رقًما مهًما لتركيا، حيث تحتل جورجيا المرتبة األولى من بين هذه ياوتمثل الس

 مليون سائح. ..2مليون سائح، ثم بلغاريا  ..2بنحو  الدول،

مليون  .2.1مليون سائح، ثم العراق بنحو  2.2أما بالنسبة للدول األسيوية فتأتي إيران في المقدمة بنحو  

 سائح.

تداعيات أعمال العنف الناتجة بشكل ملحوظ بسبب  1122والجدير بالذكر أن السياحة في تركيا تأثرت خالل عام 

الطائرة الروسية. وأضيف إلى ذلك  إسقاطمارسات بعض القوى السياسية الداخلية، وكذلك أحداث عن م

 تداعيات محاولة االنقالب العسكري الفاشل.

 

 البدائل االقتصادية التركية

العالقات التركية األوروبية بمكوناتها المختلفة ممتدة على مدار عقود، ومن الصعب تحولها مرة واحدة خالل 

الزالت التجربة التركية في إطار الدول الصاعدة، وعالقاتها بأوروبا قليلة، أو االنصراف عنها بالكلية،  سنوات

مليون  741، واالستفادة من سوق يتجاوز عدد سكانه االستثمارات األجنبيةمهمة لنقل التكنولوجيا واستجالب 

 نسمة.
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العدالة والتنمية استراتيجية االتجاه شرًقا، ولكن يالحظ أن تركيا تبنت منذ سنوات مبكرة من تجربة حزب 

 تحسًبا لمثل هذا الموقف الذي تعيشه اليوم مع أوروبا.

فتركيا زادت من حجم عالقاتها التجارية واالقتصادية مع المنطقة العربية، وبخاصة في منطقة الخليج،  

وثمة أمر مهم أن تركيا على الرغم من توتر عالقاتها السياسية مع بعض الدول العربية، إال أن عالقاتها 

الضعيف الذي اعترى هذه العالقة، ناتج االقتصادية والتجارية كما هي، ولم تتأثر كثيًرا، وأن التأثير السلبي 

 .عن تراجع األوضاع االقتصادية بتلك الدول

مليار  ..1 –مليار دوالر  1.2التبادل التجاري بين مصر وتركيا ال يزال يدور حول رقم  مفعلى سبيل المثال حج 

 . كما أن العراق تمثل البلد الثالث لتصريف الصادرات السلعية التركية.دوالر

ركزت تركيا في عالقاتها مع كل من روسيا وإيران، وسعت إلصالح ما اعترى عالقاتها بهاتين الدولتين، كذلك 

ع ، وذلك بدوافهاتين الدولتين، وبخاصة في سورية الشاسع بين توجهاتها السياسية مع على الرغم من البون

 .اقتصادية

أن هناك حضور متسارع لتركيا في تركيا على  ولم تترك تركيا كل من أمريكا الالتينية وأفريقيا، حيث يالحظ

االفريقي من حيث التبادل التجاري واالستثمارات، وكذلك المساعدات سواء على مستوى الحكومات أو الصعيد 

 المجتمع األهلي.

تركيا واالتحاد األوروبي مستبعدة من قبل الطرفين، وإن كان إمكانية  كل منولكن تبقى قضية استغناء 

قات االقتصادية والتجارية وارد، وهو ما تتحسب تركيا لعدم تأثرها سلبًيا بهذا األمر، والبحث عن تخفيض العال

تعد الممر األسهل واألفضل لمرور الغاز  تركيابدائل تمثل ورقة ضغط لديها ضد االتحاد األوروبي، وبخاصة أن 

 ، أو حتى من قبل الكيان الصهيوني. الطبيعي إلى أوروبا، سواء من قبل روسيا أو باقي دول أوروبا الشرقية

 


