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 مع دول الجوار ةتركيالالعالقات االقتصادية 

 يالحافظ الصاو عبد

 مقدمة

مشكالتها مع ، استراتيجية إنهاء كافة 3002تبنت تركيا منذ تولي حزب العدالة والتنمية للسلطة في عام 

جيرانها، أو ما اصطلح عليه إعالمًيا "صفر مشاكل"، ولذلك توسعت في تعامالتها التجارية واالقتصادية مع 

دول الجوار، التي تضم مجموعة من الدول العربية واألوروبية )اليونان، بولغاريا، جورجيا، أرمينيا، اذربيجان، 

 سورية، العراق، إيران(.

قات تركيا مع دول الجوار تجارًيا واقتصادًيا، في ظل العالقات المتوترة بين تركيا ودول وتأتي أهمية تناول عال

، وزادت حدة التوترات 3002االتحاد األوروبي، وذلك بعد محاولة االنقالب العسكري الفاشلة التي وقعت في يوليو 

تعديالت دستورية، تنتقل بتركيا  لمانيا وهولندا( بعد قرار تركيا بإجراءأبين تركيا وبعض الدول األوروبية )

 من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

لمانيا التي تعد من أويعد االتحاد األوروبي الشريك التجاري واالقتصادي األول مع تركيا، منذ سنوات، وبخاصة 

ن ركية هي األكبر بيجالية ت ألمانياأكبر الدول على مستوى العالقات التجارية واالقتصادية مع تركيا، ويقيم ب

 لمانيا.أالجاليات األجنبية في 

والمتابع للشأن التركي، يجد أن تركيا تبنت سياسة خارجية تحاول التخلص من إشكالية تركيز عالقاتها التجارية 

واالقتصادية، لذلك اتخذت تركيا خطوات كبيرة في إطار ما يعرف بـ "االتجاه شرًقا" كما أن تركيا اتخذت توجًها 

، تبلور في استعدادها في توسيط العمالت 3002ُيفعل بشكل كبير عقب األزمة المالية العالمية عام  لم

 المحلية في تسوية المعامالت التجارية، للخروج من أزمة الدوالر، الذي انهار بشكل كبير في ذلك الوقت.

هديدات تاريخية تأتي من دول وستظل دول الجوار مجال عمل السياسة التركية بشكل كبير، وبخاصة أن هناك ت

الجوار، وكذلك ما تشهده المنطقة من قضايا ومشكالت تمثل حجر عثرة في وجه المشروع التركي، الذي أصبح 

واحًدا من المشروعات اإلقليمية التي تصارع في منطقة الشرق األوسط، ويمكن القول بأن تركيا قد تجاوزت دور 

سعى فيها تركيا لكونها مشروًعا إقليمًيا، من خالل توسعها عربًيا وافريقيا، الدولة اإلقليمية، إلى مرحلة أكبر ت

 وكذلك آسيوًيا.
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تنشيط عالقاته مع دول الجوار، وعقد  إلىسعى حزب العدالة والتنمية وعلى مدار أكثر من عقد من الزمن 

العديد من االتفاقيات التجارية واالقتصادية، وأنشأ كيانات مشتركة تنظم العالقة بين تركيا وتلك الدول، يبرز 

 فيها تمثيل سياسي ودبلوماسي على درجة عالية، تشمل رؤساء وزراء الدول، وكذلك حضور قوي لرجال األعمال.

، 3002المحاور لعالقات تركيا مع دول الجوار في العالقات التجارية واالقتصادية، لعام وفيما يلي نتناول أهم 

 من خالل التبادل التجاري، واالستثمارات األجنبية، وحركة السياحة.

 

 أوًلا: األداء االقتصادي لتركيا ودول الجوار

صادي لتركيا ودول جوارها، ومن ثمة مجموعة من المؤشرات الكلية، يمكن من خاللها التعرف على األداء االقت

 خالل هذه المؤشرات يمكن الوقوف على الفوارق بين دول المجموعة، وامكانية التكامل أو التنافس فيما بينها.

 3002عام  بعض المؤشرات االقتصادية الكلية لتركيا ودول الجوار: 0جدول 

 إيران العراق سورية اذربيجان ارمينيا جورجيا بلغاريا اليونان تركيا المؤشر

الناتج المحلي اإلجمالي )مليار 

 دوالر(

707.2 0.4.2 20.0 02.. 00.2 22 ---- 020 432* 

 *4.2 2 --- 0.0 2 3.2 2.2 0.3 - 4 معدل نمو الناتج

 0..7 22.4 02.2 2.. 2.00 2.2 7.0 00.2 72.2 عدد السكان

 -- 24.04 ---- 7.2 0.7 3.2 33.0 2.07 000.4 احتياطيات النقد األجنبي

 02.7 0.3- --- 4.3 2.7 4 0.0- 0.7 - 7.7 معدل التضخم

 2.2 20.3 4.4 02.3 ..2 04.2 27.4 220 2.7 الديون الخارجية )مليار دوالر(*

 03.2 02.4 00.2 2.3 07.0 02.4 00.2 32.2 3.. معدل البطالة*

 002.2 000 7.3 ..32 2..4 4.. 24.2 77 220.7 التجارة السلعية 

 3.02 2.4 --- 4.04 0.27 0.07 0.22 0.04 ..02 االستثمار األجنبي المباشر

 .3004*بيانات تخص عام 

 المصدر : تم تجميع بيانات الجدول بواسطة الباحث من خالل قاعدة بيانات البنك الدولي.
 

 :من خالل المؤشرات االقتصادية الكلية المذكورة بالجدول عاليه، نجد أن

تركيا اقتصادًيا على باقي دول الجوار، ويليها في المرتبة الثانية إيران، فنجد مثًلا الناتج المحلي ـ تتفوق 0

من إجمالي دول الجوار الثمانية. وثمة فارق ليس بالهين عند مقارنة الناتج  %77.3اإلجمالي لتركيا يصل إلى 



 

 

 العالقات االقتصادية التركية مع دول الجوار 3   7 مايو 1027

 

من الناتج المحلي اإلجمالي  %020ركيا إلى نسبة المحلي لكل من تركيا وإيران، حيث يصل الناتج المحلي اإلجمالي لت

 إليران. مع األخذ في االعتبار أن هيكل الناتج التركي يخلو من مساهمات ريعية كالنفط، كما هو الحال في إيران.

، باستثناء إيران، 3002أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لتركيا يعد األكبر بين دول المجموعة خالل عام  ـ3

 .%0.2ي يزيد معدل نمو ناتجها المحلي عن تركيا بنحو الت

تأتي تركيا في المرتبة التانية من حيث عدد السكان بين دول الجوار، وتتقدم عليها إيران بنحو نصف مليون ـ 2

نسمة، وتحتل العراق المرتبة الثالثة وفق هذا المؤشر، بينما تظل أعداد سكان باقي دول الجوار كأعداد محدودة 

 رنة بعدد سكان تركيا.مقا

ـ ـ 4 ، وهو يفوق إجمالي احتياطيات 3002مليار دوالر في عام  000تمتلك تركيا احتياطي من النقد األجنبي قدر ب

 مليار دوالر. 2.7.النقد األجنبي لدول الجوار )باستثناء إيران، حيث لم تتوفر بيانات عنها( الذي يبلغ 

 

ورة تظهر تركيا كأفضل دولة، باستثناء مؤشر الديون الخارجية، حيث في باقي المؤشرات االقتصادية المذكـ 2

يزيد مقدار الدين الخارجي لتركيا عن مجموع الديون الخارجية لدول المجموعة، وكذلك معدل البطالة لدى تركيا 

. وإن كان بين دول المجموعة من لديه معدالت بطالة أكبر من ذلك، ولكن يظل %3..مرتفع، حيث يصل إلى 

معدل البطالة في تركيا يمثل أحد المعالم السلبية، مع األخذ في االعتبار استضافة تركيا للمهاجرين العرب، 

الذي نزحوا إليها عقب فشل ثورات الربيع العربي، حيث سمحت تركيا لهؤالء المهاجرين بالعمل داخل أراضيها 

ماليين مهاجر، وبال شك  2جرين العرب بنحو وبخاصة المهاجرين السوريين، الذي يمثلون المكون األكبر للمها

 أن مزاحمة هؤالء المهاجرين لألتراك في سوق العمل، يعد احد أسباب زيادة معدالت البطالة بتركيا.

 

مليار دوالر، لتحتل المرتبة األولى بين دول المجموعة، وتأتي  220.7حجم التجارة الخارجية لتركيا يبلغ ـ 2

يار دوالر، وهو ما يعني أن حجم التجارة الخارجية لتركيا يصل إلى ثالث أضعاف حجم مل 002.2بعدها إيران بنحو 

 التجارة الخارجية إليران.
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 التركيةثانًيا: العالقات االقتصادية 

نتناول في هذا المحور مالمح العالقات االقتصادية لتركيا مع دول الجوار، من خالل المعلن من اتفاقيات 

تتعلق بالعمل التجاري، أو وجود مصالح اقتصادية مشتركة، وذلك من خالل اإلشارة اقتصادية، أو مستهدفات 

 إلى حالة كل دولة على حدة.

 اليونان: ـ 0

ينظم العالقات االقتصادية لتركيا مع اليونان، فعالية عالية المستوى على صعيد رؤساء وزراء البلدين، وكان 

، ومنذ تنظيم هذا االجتماع الذي يعقد سنوًيا بشكل شبه دوري، 3002آخر اجتماع عقد في هذا اإلطار في مارس 

ويستهدف البلدان أن يصل حجم التبادل  اتفاقية، وبروتوكول، ومذكرة تفاهم بين البلدين. 24تم توقيع 

 مليار دوالر. 3.2نحو  3002مليارات دوالر، في حين بلغ هذا التبادل في  00التجاري بينهما لنحو 

مليار دوالر، إال أن هذه االستثمارات تأثرت سلبًيا  2.2وتبلغ االستثمارات اليونانية التراكمية في تركيا لنحو 

لوطني اليوناني إلى بنك قطر الوطني. وتشمل مجاالت استثمار اليونانيين بتركيا بشكل كبير بعد بيع البنك ا

القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات، والتعبئة والتغليف، ومستحضرات التجميل، والزراعة، والمصائد 

 السمكية، والسياحة.

والر فقط، وتأتي هذه االستثمارات مليون د 200بينما يصل حجم االستثمارات التركية التراكمية في اليونان نحو 

في مجاالت المراسي والموانئ، والقطاع السياحي، وكذلك بعض البنوك اليونانية. كما بلغ عدد السائحين األتراك 

 .1رحلة لليونان أسبوعًيا 23نحو مليون سائح، وتنظم الخطوط الجوية التركية قرابة  3002لليونان في عام 

 

 جورجيا: ـ 3

اعترفت تركيا باستقالل جورجيا بعد تفكك االتحاد السوفياتي السابق، وتم فتح السفارات  0..0بنهاية عام 

تعد تركيا الشريك التجاري األول لجورجيا، وكذلك من أكبر المستثمرين بها.  3007بين البلدين، ومنذ عام 

خر اجتماع لهذه آث، وكان وتشارك تركيا واذربيجان وجورجيا في آلية تنسيقية تضم وزراء خارجية الدول الثال

، وتم عقد االجتماع 3004، إال أن هذا التمثيل شهد تطوًرا على مستوى الرؤساء في 3002التنسيقية في فبراير 

 .3004األول في مايو 

                                  
 greece.en.mfa-and-turkey-between-http://www.mfa.gov.tr/relationsوزارة الخارجية التركية،  1
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وتتسع دائرة العالقات في إطار التنسيقية الثالثية، لتشمل وزراء الدفاع والنقل واالقتصاد وقادة القوات 

ء لجنة الشئون الخارجية بالبرلمانات ومنتديات األعمال. وتؤكد السياسة الخارجية لتركيا على المسلحة، ورؤسا

وحدة األراضي الجورجية، وعدم القبول بما يسمى استقالل ابخازيا وجنوب أوسيتيا، كما تدفع تركيا الندماج 

 .2جورجيا في المنظمات األوروبية

سياسي، وغياب المشكالت السياسية بين البلدين، وفي ضوء وتحظى العالقات التركية مع جورجيا بتوافق 

مشروًعا بتكلفة تصل  0.7هذه العالقة، نجحت شركات المقاوالت التركية في تنفيذ مشروعات بجورجيا بلغت 

 .3مليار دوالر 2.2إلى 

 

  أرمينيا:ـ 2

على الرغم من سعى تركيا  تعد أرمينيا من أقل دول الجوار لتركيا من حيث التعامالت االقتصادية والتركية،

تي مطلع تسعينيات القرن العشرين. ومنذ قيام بعد انفصالها عن االتحاد السوفي بتقديم المساعدات ألرمينيا

 ارمينيا باحتالل بعض األراضي في اذربيجان قطعت العالقات التجارية واالقتصادية المباشرة مع تركيا.

ز العالقات الدبلوماسية واالقتصادية بين البلدين، إال أن أرمينيا تم التوصل إلى برتوكول لتعزي 3000وفي عام 

أحالت هذا البرتوكول لمحكمتها الدستورية. ولم يفعل هذا البرتوكول بعد. ومنذ سنوات تقوم أرمينيا بالترويج 

ريح. وصلما يسمى بـ "مذابح األرمن" ضد تركيا في المجتمع الدولي، وهو األمر الذي ترفضه تركيا بشكل واضح 

 .4ويعد هذا الملف حجر العثرة في طريق العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين

 

  ذربيجان:ـ أ4

مثل الغاز ، ُيت الجيدة، وعلى الصعيد االقتصاديتعد العالقات السياسية بين تركيا واذربيجان من العالقا

من الغاز الطبيعي ألذربيجان عبر  %20 ذربيجان ألوروبا عصب العالقة مع تركيا، حيث يمر نحوأالمصدر من 

ذربيجان أمن احتياجاتها من الغاز الطبيعي، كما تحرص  %.ذربيجان بمد تركيا بنحو أوتقوم  األراضي التركية.

على توجيه جزء من استثماراتها الخارجية والمتراكمة عبر عوائد تصدير الغاز في تركيا، وبخاصة أن اذربيجان 

                                  
 georgia.en.mfa-and-turkey-between-http://www.mfa.gov.tr/relationsالمصدر السابق،  2
 georgia.en.mfa-and-turkey-between-relations-http://www.mfa.gov.tr/economicالمصدر السابق،  3
 الرابطوزارة الخارجية التركية،  4

http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-armenia.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-armenia.en.mfa
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ذربيجان في نزاعها مع أرمينيا منذ بداية النزاع بين أتركية. وتقوم تركيا بمساندة من الدول الناطقة بال

الدولتين في مطلع التسعينيات من القرن العشرين، ولكن على الرغم من العالقات السياسية واالقتصادية 

 5المتميزة بين البلدين، لم يتم التوصل بعد إلى مرحلة وجود منطقة تجارة حرة بينهما.

 

  لغاريا:بـ 2

من  %2.2ألف شخص ببلغاريا ينحدرون من عرق تركي، ويمثلون نسبة  222، يوجد نحو 3000حسب احصاءات 

وتعتمد  السكان، وتمتد العالقات السياسية واالقتصادية بين بلغاريا وتركيا على مدار الفترة الماضية.

شركاء  2والعدد واآلالت، وتعد تركيا ضمن أهم الدولتان في التبادل التجاري، على المواد الخام والسلع الصناعية 

 من إجمالي التجارة الخارجية لبلغاريا. %7تجاريين لبلغاريا، وتستحوذ تركيا على نسبة 

مليار دوالر، وتتواجد شركات تركية في السوق البلغاري  3وتقدر االستثمارات التراكمية التركية في بلغاريا بنحو 

مليار  0.3كما أن شركات المقاوالت التركية، أنجزت أعماًلا ببلغاريا تقدر بنحو شركة،  0200يقدر عددها بنحو 

 .  6دوالر

 

 سورية: ـ 2

، بسبب الخالف على الحدود، 2..0ظلت العالقات السياسية واالقتصادية متوترة بين سورية وتركيا حتى عام 

شهد نقلة نوعية  2..0ية، إال أن عام وكذلك الحركة النشطة للجماعات الكردية التي تنطلق من األراضي السور

 في تهدئة األوضاع بين البلدين.

تم تشكيل مجلس تعاون بين البلدين على مستوى الوزراء، ورؤساء الوزراء، ومن خالل  .300وفي عام 

اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم لتنظيم  22االجتماعات المتعاقبة لهذا المجلس، تم التوقيع على نحو 

دخل اتفاق منطقة التجارة الحرة بين البلدين  3007االقتصادية والتجارية بين البلدين. وفي يناير  العالقات

 حيز التنفيذ، مما ساعد على حركة نشطة للتجارة وكذلك السياحة واالستثمار.

                                  
5Cagla Gul YESEVI ,Turkey Azerbaijan Energy Relations: A Political and Economic Analysis, p36 -International Journal 
of Energy Economics and Policy-Vol. 5, No. 1, 2015, pp.27-44. 

 الرابط وزارة الخارجية التركية، 6

http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-bulgaria.en.mfa
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إلى تحجيم  ، كانت حًدا فاصًلا في العالقة بين الدولتين، وأدت3000إال أن الثورة السورية التي انطلقت في مارس 

العالقات السياسية واالقتصادية بين البلدين، بسبب انحياز تركية للثورة السورية، وقد تحملت تركيا نظير 

مليون مهاجر سوري، وفتحت تركيا أسواق العمل والجامعات والمدارس والمستشفيات  2ذلك استضافة نحو 

 تراك في الكثير من الخدمات.أمام المهاجرين السوريين، الذي يحظون بمعاملة المواطنين األ

 

 العراق:ـ 7

العالقات التاريخية ممتدة بين العراق وتركيا، وعلى صعيد العالقات االقتصادية تم تشكيل مجلس التعاون 

اتفاقية في مجاالت األمن والطاقة  42تم توقيع  .300، وفي عام 3002االستراتيجي بين البلدين في عام 

من إجمالي  %02وتساهم العراق بمد تركيا باحتياجاتها من النفط بنحو ومختلف الجوانب االقتصادية، 

بحضور رئيس الوزراء التركي في العراق.  3007احتياجات تركيا النفطية. وكانت آخر اجتماعات هذا المجلس عام 

ل ولدى تركيا عالقات قوية مع اقليم كردستان الذي تحرص تركيا أن يظل جزء من منظومة العراق، وال تقب

 .7بانفصاله عن العراق، كما تدعم تركيا تركمان العراق، وتطالب لهم بحقوق تمثيلهم في اإلدارة العليا بالبالد

 

  إيران:ـ 2

ت ع في أي وقدة تاريخًيا، ولم تمثل الحدود المشتركة بين الدولتين محل نزاتتحظى إيران وتركيا بعالقات مم

، وتتبادل الدولتان الزيارات على مستوى عال للقيادات 3004للتعاون بين البلدين في  مضى، وقد تشكل مجلس

السياسية، مثل رؤساء الوزراء، ورؤساء الجمهورية، وقد تنامت العالقات التجارية بين البلدين أثناء فرض 

ن، حيث تعتمد تركيا العقوبات االقتصادية على إيران، وبخاصة في مجال استيراد تركيا للغاز والنفط من إيرا

من احتياجاتها من الغاز الطبيعي. كما  %.0من احتياجاتها النفطية من إيران، وكذلك نسبة  %44على نسبة 

توجد استثمارات متبادلة بين البلدين، وبخاصة بعد رفع العقوبات االقتصادية جزئًيا عن إيران، حيث حظيت 

ء محطات للكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي. كما تعتبر إيران أحد شركات المقاوالت التركية بمناقصات كبيرة إلنشا

 .8الروافد المهمة للسياحة الوافدة إلى تركيا
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 بين تركيا ودول الجوار التبادل التجاريثالثًا: 

 (القيمة بالمليار دوالر) 3002التبادل التجاري لتركيا مع دول الجوار : 3جدول 

 العجز أو الفائض دل التجاريقيمة التبا الواردات الصادرات الدولة

 0.34 3.204 0.027 0.437 اليونان

 3.30 4.4.2 3.040 3.227 لغارياب

 2..0 0.227 0.300 0.072 جورجيا

 .0.00 - 0.0000 0.000 0.0000 نيايرمأ

 0.00 0.222 0.372 0.322 ذربيجانأ

 0.22 72..0 0.222 0.233 سورية

 2.20 2.472 0.222 7.227 العراق

 0.32 222.. ..4.2 22..4 إيران

 00.07 20.072 00.00 30.07 اإلجمالي

 المصدر: تم إعداد الجدول بواسطة الباحث، من خالل السلسلة الزمنية لبيانات معهد اإلحصاء التركي 

 

 من خالل البيانات المذكورة بالجدول عاليه يمكن أن نذكر الحقائق اآلتية:

، وهو ما يعادل نسبة 3002مليار دوالر في عام  20.072لتركيا مع دول الجوار بلغ إجمالي التبادل التجاري  -

 مليار دوالر. 240.020من إجمالي التبادل التجاري لتركيا مع دول العالم، والبالغ في نفس العام  2.24%

مليار  222..تعد إيران هي الشريك التجاري األول لتركيا من بين دول الجوار، بحجم تبادل تجاري يصل إلى  -

 مليار دوالر. 4.4.2مليار دوالر، ثم بلغاريا بقيمة  2.472دوالر، يليها العراق بقيمة 

 

مليون دوالر، ويرجع ذلك المشكالت  0.0وتعد ارمينيا أقل دول الجوار في التبادل التجاري لتركيا، بنحو  -

ية، وفي العديد من الدوائر التاريخية بين الدولتين، والتي التزال تمثل ملفات مفتوحة في المحافل الدول

اإلقليمية، وهي المشكلة الموسومة بـ "مذابح األرمن"، والتي تنكرها تركيا، بينما تزعم ارمينيا اتهام تركيا 

بارتكاب تلك المذابح، فضًلا عن الفارق االقتصادي بين الدولتين، من الناحية التجارية واالقتصادية، إذ تعد 
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اقتصاد على مستوى العالم، وتصنف  30من بين أفضل  02ركيا تحتل المرتبة الـ ارمينيا دولة نامية، بينما ت

تنموًيا على أنها دولة صاعدة. ويحقق الميزان التجاري فائض لصالح ارمينيا بمبلغ زهيد بحدود مليون دوالر، 

 مليون دوالر. 0.0من إجمالي قيمة تبادل تجاري بـ 

 

التبادل التجاري لتركيا مع دول الجوار، نجد أن )سورية والعراق، وإيران(  إذا ما اعتبرنا البعد اإلسالمي في تقويم -

مليار دوالر. ويرجع  30.0يشكلون ثلتي قيمة هذه العالقة، إذ يبلغ التبادل التجاري مع الدول اإلسالمية الثالث، 

ستيراد النفط ارتفاع تلك القيمة إلى مجموعة من العوامل، منها أن تركيا مستورد صاف للطاقة وتقوم با

كمكون أكبر في واردتها من إيران والعراق، بينما تصدر للدولتين السلع الغذائية والزراعية، وكذلك وسائل النقل 

والسلع المصنعة. بينما الوضع في سورية مختلف بعد الحرب األهلية التي تعيشها سورية اآلن، إذ تمثل 

عصب الحياة االقتصادية بهذه المناطق، سواء من السلع الصادرات التركية للمناطق التي يسمح فيها بدخول 

 الغذائية أو المصنعة. 

 :0شكل رقم 

       و   م ا            ا   م     ا       ا        ا 
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 االستثمارات األجنبية المباشرةرابعًا: 

 (القيمة بالمليون دوالر) 3002مساهمة دول الجوار في تدفق االستثمارات المباشرة بتركيا : 2جدول رقم 

 النسبة من إجمالي االستثمارات بتركيا قيمة استثماراتها بتركيا الدولة

 %..3 4.0 اليونان

 %.0.2 0 بلغاريا

 %0.02 3 جورجيا

 %2.7 222 اذربيجان

 %0.02 30 سورية

 %.0.2 00 العراق

 %0.03 0.0 إيران

 %..7 0220 اإلجمالي

 المصدر: تم إعداد الجدول وحساب النسب، بواسطة الباحث، من خالل بيانات البنك المركزي التركي.  

 

االستثمارات األجنبية المباشرة تمثل واحًدا من المصادر المهمة للتمويل في تركيا، حيث تعاني تركيا من ارتفاع 

ديون للناتج المحلي اإلجمالي( إذ تقدر الديون مديونياتها الخارجية )وإن كانت في الحدود اآلمنة بمعيار نسبة ال

. كما أن تركيا تعاني من انخفاض نسبة المدخرات 3002مليار دوالر في نهاية عام  402الخارجية لتركيا بنحو 

 من الناتج المحلي. %04القومية إلجمالي الناتج المحلي اإلجمالي، حيث تقدر هذه المدخرات بنحو 

ت األجنبية المباشرة زخًما في الحسابات الكلية لالقتصاد التركي، ولذلك تتجه تركيا ومن هنا تكتسب االستثمارا

منذ سنوات لتحسين مناخ االستثمار، وتشجيع جذب تلك االستثمارات ألراضيها، وإن كانت األرقام تظهر أن تركيا 

 كيا يحتاج إلى المزيد منها.تعد من أفضل دول المنطقة الستقدام هذه االستثمارات، إال أن المشروع التنموي لتر

ومن خالل البيانات المذكورة بالجدول عاليه، نجد أن إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر من دول الجوار  

من إجمالي تدفقات االستثمارات األجنبية  %..7مليار دوالر، وبما يمثل  0.2تصل إلى  3002لتركيا، في عام 

وتأتي اذربيجان في مقدمة دول الجوار من حيث  مليار دوالر. ..02م والبالغة المباشرة لتركيا في نفس العا

 مساهمتها في االستثمارات األجنبية بتركيا، تليها اليونان، ثم إيران.
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ومن العوامل اإليجابية التي يمكن لتركيا أن تستفيد من تدفقات االستثمارات المباشرة من دول الجوار، أن لها 

ها من الدول النفطية، وهي العراق وإيران وأذربيجان. وقد تكون الظروف الحالية للعراق ثالث دول من جيران

وخوضه لحروب أهلية معوقة في الدفع باستثمارات مباشرة لتركيا في الوقت الحاضر، ولكن قد تسمح لها 

ي، وأنهاء حربها ظروفها خالل الفترة القادمة، إذا ما نجحت في الوصول لحالة من االستقالل السياسي واألمن

 األهلية.

 

 : السياحة خامسًا

تعد السياحة من األنشطة االقتصادية الرئيسة في التجربة التركية، وبال شك أن دول الجوار، تتمتع بمزايا 

أفضل في االستفادة من خدمات قطاع السياحة التركي، نظًرا النخفاض تكاليف السفر، وكذلك امكانية التعرف 

التركية، وقد تكون هناك عادات وتقاليد مشتركة، وكذلك األحداث التاريخية المشتركة بعض الشئ على اللغة 

 .3002لتركيا ودول جوارها. وفيما يلي نستعرض أداء حركة السياحة لتركيا مع دول الجوار وفق بيانات عام 

 (العدد باأللف) 3002 حركة السياحة من وإلى تركيا مع دول الجوار: 4جدول 

 عدد السائحين من تركيا لسائحين لتركياعدد ا الدولة

 ..722 222.2 اليونان

 ..723 02.2.0 بلغاريا

 0072.0 3077.2 جورجيا

 303.3 ..240 اذربيجان

 342.2 0274.3 ايران

 ------ 027.2 سورية

 20.7.2 2232.2 اإلجمالي

 

لم تتوفر بيانات عن أعداد  التركي.المصدر: تم إعداد الجدول بواسطة الباحث من خالل احصاءات معهد اإلحصاء 

 .3002نيا والعراق لتركيا في عام يرمأالسائحين من 
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تمثل السياحة واحدة من األنشطة االقتصادية الرئيسة في تركيا، لما تملكه تركيا من مقومات سياحية 

 بذلت الحكومةطبيعية وتاريخية تمثل عامل جذب للسيائحين على مستوى العالم، وبخاصة لدول الجوار، وقد 

 التركية الكثير من الجهود لالستفادة بأكبر درجة ممكنة من اقتصاديات السياحة.

وبناء على التسهيالت الكثيرة التي قدمتها تركيا على مدار أكثر من عقد ونصف، احتلت تركيا تصنيفها ضمن 

العالمية. ولكن البد أن مقاصد سياحية على مستوى العالم لسنوات، حسب تقديرات منظمة السياحة  00أكبر 

نذكر أن السياحة الغربية ال تزال تمثل عصب نشاط السياحة التركية، وأن جزًءا من سياحة دول الجوار تحتاج 

إلى مراجعة في ظل ظروف عدم االستقرار السياسي واألمني في منطقة الشرق األوسط، فثمة أعداد من 

التي تنحدر من )سورية، العراق، ليبيا، اليمن، مصر(، فنسبة السائحين يجب أن يعاد النظر إليها، وبخاصة تلك 

كبيرة من هؤالء السائحين، تقيم بشكل دائم بتركيا بحًثا عن مكان لإلقامة واستكمال ُسبل العيش في ظل 

 حالة عدم االستقرار السياسي واألمني ببلدناهم. 

هاجرين العرب، يتحملون كامل نفقات إقامتهم وباستثناء المهاجرين السوريين، فإن الجانب األكبر من باقي الم

في تركيا، وهم عادة تصحبهم أسرهم، بما يعني أن ستهم نفقاتهم في انعاش االقتصاد التركي، بمختلف 

األنشطة االقتصادية المختلفة، فضًلا عن أن نسبة من هؤالء المهاجرين استجلبوا أموالهم لتركيا، ويمارسون 

نب منهم في تسويق الصادرات التركية بالمنطقة العربية أو في أفريقيا، بل أنشطة استثمارية، وينشط جا

 وفي مختلف بلدان العالم.. 

، في صالح 3002وفًقا للبيانات المذكورة بالجدول عاليه، نجد أن حركة السياحة لتركيا مع دول الجوار في عام 

ائح، بينما بلغ عدد السائحين األتراك لدول مليون س 2.2تركيا، حيث بلغ عدد السائحين من دول الجوار لتركيا 

 مليون سائح. 2.0الجوار نحو 

، والبالغ 3002من إجمالي عدد السائحين الوافدين لتركيا في عام  %30.2ومثل السائحون من دول الجوار نسبة 

مليون سائح، وفق تصنيف السائحين حسب جنسياتهم. بينما بلغت نسبة السائحين األتراك  20.2عددهم 

مليون  2.02من إجمالي السائحين األتراك المتوجهين لمختلف بلدان العالم والبالغ عددهم  %2..2لدول الجوار 

 سائح.
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، حيث وفد منها 3002وتعد جورجيا الدولة األولى من بين دول الجوار في حركة السياحة البينية لتركيا في عام 

مليون سائح تركيا. وتأتي بلغاريا في المرتبة الثانية  0.0مليون سائح، بينما استقبلت جورجيا  3.0إلى تركيا 

 في حركة السياحة البينية مع تركيا من دول الجوار، وفي المرتبة الثالثة إيران.

 :3شكل رقم 

           ا     م         و        ا  ا  

            

       

       

      

        

     

               

 

 

 

 خاتمة

وفق معايير االندماج مع دول الجوار، لتقوية التوجه التركي نحو بناء مشروًعا إقليمًيا، نجد أن معدالت 

التعامالت االقتصادية والتجارية، الزالت متواضعة، رغم تحسنها مقارنة بما كانت عليه األوضاع قبل مجيئ 

، %2.2التجاري لتركيا مع دول الجوار نسبة  بلغ حجم التبادل فكما أشرنا .3002حكومة العدالة والتنمية في عام 

، بينما تشارك حركة السياحة من %..7وبلغت نسبة مساهمة دول الجوار في االستثمار المباشرة القادمة لتركيا 

 من السياحة الوافدة لتركيا. %30.2دول الجوار بنسبة كبيرة بلغت 
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ل الجوار كذلك على صعيد استقدام أو الدفع ونحسب أن تركيا تحتاج لرفع معدالت التبادل التجاري مع دو

للتجارة البينية من إجمالي  %22باالستثمارات المباشرة، فتجربة االتحاد األوربي على سبيل المثال تحقق نسبة 

التجارة الخارجية لالتحاد. ومن هنا نستطيع القول بأن المصالح تؤدي دوًرا مهًما في قيام وبقاء االتحاد األوروبي، 

شعرت بريطانيا أن مصالحها االقتصادية في تراجع خالل الفترة الماضية بسبب وجودها في االتحاد  وحينما

 األوروبي، قررت خروجها منه.

 

 تصادية والتجارية مع دول الجوار،وثمة أمر مهم ينبغي أن نستحضره عند قراءة مستقبل عالقات تركيا االق

ع العقوبات االقتصادية جزئًيا عن إيران، فهل ستستغل يمثل فرصة وتحد لالقتصاد التركي، في ظل رفحيث 

تركيا الفرصة لزيادة عالقاتها التجارية واالقتصادية مع إيران، أم سيكون توجه إيران للغرب مؤثًرا سلبًيا عن 

 ؟حركة تعامالتها مع تركيا

 

المزيد من ووفق قراءة الواقع واستشراف المستقبل، فإن الوضع في منطقة الشرق األوسط سوف يشهد 

التدهور السياسي واألمني، مما يفرض على تركيا المزيد من التحديات لتوطيد عالقاتها التجارية واالقتصادية 

مع دول الجوار، وعلى صانع السياسة التجارية واالقتصادية لتركيا مع دول الجوار، أن يجعل من تلك التحديات 

 .(9) لتنشيط ونمو االقتصاد التركي فرص،

 

 

                                  
 بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر ( 9)


