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 الدوافع التي جذبت المستثمر االجنبي في تركيا؟ ماهيمحمد غسان الشبوط *: 

 الول:الدوافع السياسيةا المحور

ت تركيا تغيراشهدت  2002لسلطة في تشرين الثاني من العام الى إلعدالة والتنمية اوصول حزب بعد       

صالحات السياسية اإلفعلى المستوى الداخلي كان هناك العديد من ،في السياسة الداخلية والخارجية

في كافة  تحوالت عميقةل ت ميدانا  غدة كين السياسة التر أال العدالة والتنمية،إ حزبقتصادية قام بها اإلو 

 راسما  لخطوط التحول سابقلا وزير خارجية تركيااحمد داود أوغلو  دذ يعإ الميادين وال سيما الخارجية منها،

 في السياسة الخارجية التركية. الجديدة

وحرص حزب العدالة والتنمية على طرح توجهاته الجديدة في إطار من القيم والمصالح التركية        

 لى التسامح والحوار،الرئيسة،الى جانب تأكيده أنه يحترم الحريات الدينية وينفتح على العالم ويبني سياستُه ع

مما طمأن اوروبا والغرب اللذين كثيرا  ما شككا في أنظمة  ويفسر اإلسالم على نحو يستوعب الخيار العلماني،

 الحكم اإلسالمية.

نظمام اإلقسم الدوافع السياسية التي تقف وراء رغبة تركيا في تت أما بشأن العالقات التركية األوربية،       

لتيارات السياسية الداخلية تتمثل في توافق معظم اف داخلية وخارجية،قسمين  علىاالوربي  اإلتحاد الى
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الى تركيا نظمام إعلى تأييد  قافيةلثاويسار والنخب التجارية و  ،من علمانيين وأسالميين وليبراليين ويمينالتركية

 تحاداإلنظمام تركيا الى ان إ،فلعسكرا اتبعهاوذلك بسبب نقمتهم على السياسة الداخلية التي ،وربيتحاد اإلاإل

الديمقراطية وحماية لالزمة ونشر اقتصادية اإلة و يصالحات السياساإلجراء أسوف يساعد على  االوروبي

 فضال  عن أنهد السياسية في تركيا،على المقالي اوسيطرته المؤسسة العسكرية دور وتقليص حقوق االنسان

 .(1) فضلاي وممارسة الحياة السياسية والثقافية بشكل ألر ا عن التعبير حزاب السياسيةاالالقليات والحركات و ل

 (*) . (تسوية سلمية للمسألة الكردية فيلعدالة والتنمية االخطوة التحفيزية التي قام بها حزب  وقد ساهمت

وعلى رأسها  لتي تواجههُ إ ل الصعوبات المتعددةظفي  ة سهلة،ن تحقيق هذا الهدف ال يبدو مهمإف      

مني في االتركز على الحل  الحكومة التركيةفرؤية  وحزب العمال الكردستاني، الدولةبين  الرؤى ختالف ا

رتكاب عمليات عنف جديدة اسلحة وعدم اإلأي الحصول على ضمانات من الحزب لتسليم  الول،االمقام 

قرار قانون ا  و   عن عدد من عناصره اإلفراجعفو عام عن كوادر الحزب و  صدارإمقابل  والخروج من تركيا،

نفتاح التركي على اإلأن في مجملها تكشف  خطواتلان هذه أحاء تركيا ،حيث نالمحلية يشمل كل ادارة لإل

 زمة السوريةاال التي فرضتها الداخلية كثر منه سياسة جديدة للتعامل مع التحدياتأبما يكون تكتيكا  ر كراد اال

                                                           

من مجموع الكرد في  0201مليون نسمة حسب إحصائيات عام  (19,5 -14األكراد في تركيا نحو)يبلغ عدد نفوس   )*(
بنشاط مسلح  الذي قام ويتزعم حزب العمال الكردستاني التركي عبدهللا اوجالن %(،25-17اي بنسبة تتراوح من ) العالم

تركيا : عقيل محفوظ، انظركراد في تركيا منذ عدة سنوات لتفاصيل ضد الحكومة التركية للمطالبة بالحقوق القومية لال
 .11،ص2012قطر، -،المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات،الدوحةواالكراد:كيف تتعامل تركيا مع المسألة التركية
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ذي اندلع في سوريا بين قوى المعارضة المسلحة والجيش الحكومي منذ عام من تداعيات الصراع المسلح ال

 ستقرار السياسي الداخلي في تركيا.اإلتحسن  الى تادالتي  وحتى الوقت الحاضر 2011

صالحات اإلالعديد من  في لعدالة والتنميةاحكومة حزب  نجزتهُ فإٌن ما أ أما على الصعيد الخارجي،        

وربية التي عقدت في الفترة االجتماع القمة اوتمخض  2002قتصادية في تركيا خالل العام اإلالسياسية و 

ات موعدا  لبدء المفاوض 2005عن قرار حدد فيه الثالث من تشرين االول  2004-كانون االول(17-16)من

تحاد اإلذكر ان و  ،صالحاتإتركيا من  نجزتهُ ايان الختامي بما بلاشاد اوقد  ،مع تركيا بشأن مسألة العضوية

صالح ويؤكد مجددا  تصميمه على السماح اإلتركيا في عملية  يرحب بالتقدم الحاسم الذي أنجزتهُ  "االوربي 

أن البيان أكد  االصالح لهذه الغاية" اإلوربية وهو على ثقة بأنها ستواصل عملية االسرة االنظمام الى إلالها ب

مسبقا " وهذا  نتيجتهاطار "عملية مفتوحة ال يمكن ضمان إفي  ن تجري أ المفاوضات مع تركيا يمكن أن يضا  أ

وربي قد فتح االتحاد اإلن ،إعقب قرار القمة بقوله،وربيةااللمفوضية ارئيس ،(خورسيه مانويل بارسو)ما أكده 

لى إني دخول تركيا لكن ذلك ال يع ،تحاداإلنظمامها الى ابوابه امام تركيا لبدء المفاوضات معها بشأن أ

وخصوصا  بعد  نظماماإلستيفاء تركيا شروط الحين  فترة طويلة اخرى  فقد تستمر المفاوضات تحاد،اإلعضوية 

التطورات االخيرة عقب المحاولة االنقالبية الفاشلة وردود االفعال العنيفة من قبل اوردغان في مالحقة 

 .معارضيه 
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مني على وجه التحديد األة صنع القرار السياسي التركي و ن النخبة المؤثرة في عمليأدراك مفاده أمن  وانطالقا   

فكار األن التقاليد والعادات و أو  التركيةية غلبية في البيئة الداخلاألال تزال تتصف ب األمريكيتجاه األذات 

لة على تقديم النصح والمشورة، وتلعب دورا  حاسما  في وضع وتنفيذ و السياسية البيروقراطية المدنية هي المسؤ 

 .منية لتركيااأللسياسات الخارجية ا

العربي الذي يهدف بشكل –ركي تركيا بالتعاون مع جامعة الدول العربية على تأسيس المنتدى الت وعملت    

قتصادي في الشرق اإلجل دفع نفوذها السياسي و أحكام المسبقة من األالى التعامل مع الحوافز النفسية و  رئيس

 وسط.اإل

كيدا  أختياراتها وتانسياقا  مع تنويع اخر فقد تناولت السياسة الخارجية التركية هذا الجانب آوبتعبير        

عطاء هذا التوازن إللتكييف الجديد في العالقات الخارجية لتركيا بما ال يتناقض عمليا  مع التوجهات الغربية ل

عتبار أساسي االتركية معنية ك جيةلخار ان السياسة إحيث  ،عتبارات ماديةاتتجسد ب واقتصادية قيمة سياسية

قتصادية ذات الثقل الواضح في مجمل السياق حداث والتطورات التي يشهدها العالم من حيث التكتالت اإلاألب

 .تجارة الدوليةلالعام ل

 اتكان لها تاثير واضح على عالق التي األبعادسياسة تعدد  وقد اتجهت حكومة حزب العدالة والتنمية       

ن توجد لنفسها دورا  أستطاعت تركيا ا،حيث سالمياإلسيما مع العالمين العربي و الو  ،قليمية والدوليةاإلتركيا 

تحادية اإلالوفاق مع روسيا  العمل على تحقيق وكذلك الحرب الباردة، ةاقليميا  بديال  عما كانت عليه في حقب
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والسيما في مجال  ،قتصاديةإ قيق أهدافلتح مثل جورجيا في آسيا الوسطى وتوثيق العالقات مع دول الجوار

لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية منها ما يتعلق بتنسيق السياسات تجاه القضية الكردية فضال   النفط، انابيب

لمباشرة افتح المفاوضات غير  ثم بعد ذلك توصلت الىعن ضمان تدفق الغاز االيراني الى اإلسواق التركية 

تباع سياسة أوالسعي الى  في نهاية العقد االول من القرن الحادي والعشرين، وسوريا (اسرائيل)مجمدة بين وال

  .برصن قأالتهدئة في النزاع مع اليونان بش

ويتضح مما تقدم ،أن حكومة حزب العدالة والتنمية نجحت في تحقيق العديد من اهدافها السياسية ،التي       

جنبي في تركيا من خالل بيئة سياسية مستقرة على الصعيدين شكلت دوافع مستمرة لتشجيع اإلستثمار اإل

 الداخلي والخارجي.

 :الثاني:الدوافع أالقتصادية المحور

حيث شهد بقتصادية القوية نتائجها المرجوة األصالحات األة و مقتصادية السلياألحققت السياسات لقد        

صالحات األعوام الثمانية الماضية بفضل المضي في تنفيذ األنموا  قويا  ومطردا  خالل  التركي قتصاداأل

حيث أصبح األقتصاد التركي قتصاد التركي األبنجاح سياسات  أسهمتالهيكلية بخطى ثابتة وأنتهاج سياسات 

 .قتصادية نموا  في ألمنطقةاألنظمة األأسرع  من

ة ألنضمام تركيا لألتحاد األوروبي ولقد مهدت األصالحات الهيكلية التي تم إسراعها نتيجة لعملية التهيئ

وتمثلت األهداف الرئيسية من هذه الجهود في زيادة  الطريق لتطبيق تغييرات شاملة في عدد من المجاالت،
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دور القطاع الخاص في األقتصاد التركي يهدف تعزيز كفاءة القطاع المالي ومرونته، وفي الوقت الذي 

ت األقتصاد الكلي للدولة، حقق األقتصاد نموا  من خالل معدل عززت فيه األصالحات الهيكلية من أساسيا

مدار العقد المنصرم بين عام %( على 5نمو للناتج المحلي االجمالي الحقيقي السنوي  والذي بلغ متوسطه )

 (2012 و 2002)

  خالل الفترة( تدفقات رؤوس األموال األجنبية المستثمرة في القطاع الصناعي التركي 1-1جدول )

(2002-2010) 

 القطاع الصناعي)مليون دوالر( السنة

2002 165 

2003 539 

2004 329 

2005 829 

2006 2,100 

2007 5,113 

2008 5,024 

2009 3,780 

2010 2.861 

Source: Inflows of foreign capital invested in Turkey by Sectors. www.invest .gov.tr. 



 

 أوراق اقتصادية

 

 

 7/24 ماهي الدوافع التي جذبت المستثمر االجنبي الى تركيا محمد غسان الشبوط

( يتضح تزايد حجم التدفقات لرؤوس االموال 1-1-المعطيات االحصائية )للجدولومن خالل مراجعة 

االجنبية في القطاع الصناعي مع وجود تذبذب طفيف لبعض السنوات ،فعلى سبيل المثال بلغ حجم التدفقات 

ثم  2002(  مليون دوالر امريكي عام 165للرؤوس االموال االجنبية في القطاع الصناعي التركي الى )

( مليون دوالر امريكي عام 2861(  مليون دوالر امريكي ثم تناقص ووصل الى )5,113تصاعد الى )

2010. 

كما تميزت السياسات األقتصادية الزراعية في تركيا بتدخل الدولة المستمر في استثمار القطاع الزراعي عن 

تكار التسويق ودعم الصادرات أو طريق دعم األسعار والمستلزمات الزراعية،والحماية من األستيرادات  واح

فرض ضرائب عليها ، والهدف من هذه السياسات التدخلية هي زيادة األكتفاء الذاتي من األغذية وتشجيع 

الصادرات ، اضافة ألستخدام التقنية في استثمار القطاع الزراعي والتي تعُد مسألة حيوية ألستقرار دخول 

عي من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا المزارعين ومن ثم انتقال القطاع الزرا 

 ومن العوامل التي ساعدت على تطور االستثمار في القطاع الزراعي التركي هي:  الحديثة،

 الكبرى  األسواق من تركيا وقرب المؤاتية المناخية الظروف المثال، سبيل على القوي، الجغرافي الموقع 

 .وروسيا اورباو  المنطقة في

  العمال على المعتمدة األغذية أنتاج ألنشطة خاصة أهمية تمثل التي التنافسية العاملة القوى. 

 للصناعة الالزمة الخام المواد جميع توفر. 
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 وتعزيز التحتية البنية تحسين وعمليات الري  مشروعات في المتمثلة المستمرة الحكومية األستثمارات 

 الحجم. صغيرة الزراعية األراضي

 الزراعية. لالستثمارات الحكومي الدعم 

 المتقدمة اآللي التحكم أساليب استخدام نتيجة اإلنتاج كفاءة زيادة. 

 ( 2010-2002( إجمالي اإلنتاج لمحاصيل زراعية مختارة للمدة من)2-1جدول.) 

 القطن الخام عباد الشمس الذرة الشعير القمح  السنة

2002  19,500,000 8,300,000 2,100,000 850,000   2,541,832 

2003  19,000,000 8,100,000 2,800,000 800,000 2,345,734 

2004  21,000,000 9,000,000 3,000,000 900,000 2,455,071 

2005  21,500,000 9,500,000 4,200,000 975,000 2,240,000 

2006  20,010,000 9,551,000 3,811,000 1,118,000 2,550,000 

2007  17,234,000 7,306,800 3,535,000 854,407 2,275,000 

2008  17,782,000 5,923,000 4,274,000 992,000 1,820,000 

2009  20,600,000 7,300,000 4,250,000 1,057,125 1,725,000 

2010  19,674,000 7,250,000 4,310,000 1,320,000 2,150,000 

 المجموع

 

 

 

158,291,000 72,230,800 64,095,000 8,866,532 20,102,637 
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اعد الجدول من قبل الباحث باالعتماد على البيانات الرسمية التركية )وزارة األغذية و الزراعة والثروة الحيوانية التركية ، 

 ( انظر:2012ومعهد اإلحصاء التركي 

 1. Republic of Turkey Ministry of Agriculture And Animal Food, It is available at, 

www.tarim.gov.tr.  and    www.turkstat.gov.tr  

( يتضح مدى التطور الذي حصل في أنتاجية 2-1-وبمراجعة المعطيات االحصائية المذكورة في )الجدول

القرن الحادي والعشرين وللسلع الرئيسية التي يحتاجها السكان القطاع الزراعي التركي خالل العقد االول من 

 كمواد غذائية اساسية.

اما بالنسبة لقطاع السياحة تعد تركيا دولة سياحية كونها تحفل بمعالم العديد من الثقافات المتنوعة التي أثرت 

قة إلى أوائل الحضارات التي في تشكيل زمانها ومنطقتها الجغرافية، و تتمتع بتراث ثقافي يمتد بجذوره العري

 عرفها التأريخ والتي شهدت توافد توليفة متنوعة من الشعوب التي قامت بتكوين إمبراطوريات فريدة من نوعها

حيث يستطيع الزائرون االستمتاع بأجواء الحياة العصرية مع اإلطاللة في الوقت نفسه على لمحة من 

( مليون دوالر أمريكي 178,621,102حي في تركيا إلى )الماضي حيث وصل اجمالي الدخل السنوي السيا

( لتحتل بهذا العدد من السائحين المركزين السابع والسادس بين أكثر الدول 2010-2002خالل المدة )

 (.2009- 2008استقباال  للسائحين في العالم على التوالي في عامي )

 

 

http://www.turkstat.gov.tr/
http://www.turkstat.gov.tr/
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 (2010-2002من عام ) ( إجمالي الدخل السنوي لقطاع السياحة للمدة3-1جدول )

  الدخل السنوي لقطاع السياحةإجمالي   السنة
 )مليون دوالر(

2002  12,420,519 

2003  13,85488 

2004  17,076,609 

2005  20,322,111 

2006  18,593950 

2007  20,942,501 

2008  25,415,067 

2009  25,064,488 

2010  24,930,996 

 178,621,102  المجموع

Source:, www.turkstat.gov.tr.  

( يتضح تزايد الدخل السنوي لقطاع السياحة التركي بشكل 3-1وبمراجعة المعطيات األحصائية )للجدول

مضطرد،مع وجود تذبذب طفيف لبعض السنوات ، وعلى سبيل المثال بلغ اجمالي الدخل السنوي لقطاع 

http://www.turkstat.gov.tr/
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الى  2007( مليون دوالر امريكي تصاعد ليصل عام 12,240,519نحو ) 2002السياحة عام 

( 24,930,996الى ) 2010( مليون دوالر امريكي ، ثم أستمر بالتزايد ليصل في عام 20,942,501)

 .   مليون دوالر امريكي ،مما يعكس الجدوى المتحققة في تطوير قطاع السياحة التركي

على الصعيدين الداخلي المدى القريب  في االقتصادية صالحاتاألخيارات تركيا في  توقد ساعد       

الدولي ألنقد صندوق انسجاما  مع توصيات قتصادية األصالحات التنفيذ الناجح لأل وبخاصة عقبالخارجي و 

لعملية الديمقراطية  أوسعوتننفيذ  األقتصاديةصالحات األلمزيد من أجراء أمكن من خاللها تسهيل االتي و 

 با.و ندماج بأور واتخاذ خطوات أيجابية لأل

أثار الوسط أفضال  عن سياستها الخارجية الجديدة في الشرق  ،قتصادي العام في تركيااألن التحول أ       

أهتمام العديد من المختصين وصناع القرار السياسي واألقتصادي في مختلف دول العالم،وينسجم هذا مع 

تحاد األنسجام مع قوانين األوربي ومساعيها ألى تحقيق األتحاد األلعضوية في النيل  كيارغبة تر 

قتصاد األوبموازاة هذه ألتغيرات شهدت تركيا تحوال  اقتصاديا  أيضا  حيث حدث أنعطافا  كبير في .أالوربي

قتصاد التركي بدرجة األ تطور فقد ،التركي بأنتهاج سياسات أقتصادية أكثر أنفتاحا ، ورغم أالزمات العديدة

،حيث عزز أقتصاد تركيا الحيوي 2011في العام  كبيرة ليأتي بالمرتبة السادسة عشر بين أقتصادات العالم

بنظر المستثمرين األجانب مما ضفى عليها جاذبية خاصة أصالحاتها السياسية قوتها الناعمة في ألمنطقة و أو 

 .ةشجعهم لزيادة استثماراتهم في الساحة التركي
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هتمام األو  خالل السنوات العشره األخيرةلتركية التي جرت أشركات لستحواذ الكبيرة لاألن عمليات أ      

محل جذب  جعل من تركيا لتابعة للدولةألناجحة أشركات للمتزايد من قبل مجموعات رأس المال الخاص لأ

لموجودة المهارات النابضة بالحياة ومراكز تطوير المحلية السوق الشباب و اسكانها من  السيما بعد زيادة اعداد

رجال  ،وظهورومكونات الطائرات،وتصنيع السلع المنزلية المعمرة،مثل صناعة السيارات يادين عديدةفي م

وكذلك  (تونيا وقيسارية)لمبادرة والذين يأتون غالبا  من مدن أالناظول مثل أعمال ممن يتمتعون بروح أ 

لوسطى أسيا أوسط و األبا والشرق و ور أسواق في األالذي يتيح الوصول الى  ى موقعهاظافة الباأل (،اسطنبول)

 ستثمار في تركيا.األعلى  جنيةاألستثمارية األلشركات اوهذا ما شجع 

في العالم تركيا المرتبة السابعة عشر من حيث تعداد السكان  تحتلحيث ،أما من الناحية السكانية         

الركيزة  التي تشكل الفئة الشابة وبخاصة أن االقليمي والدولي، دينعلى الصعي بدور هامللقيام يؤهلها  مما

يجابية خالل السنوات القليلة الماضية حيث بلغ أالذي شهد قفزات ،لبلدأقتصاد أعليها  يستندالساسية التي أ

اني لسوريا على سبيل ي ما يفوق التعداد السكأمليون نسمة ( 23,5)تعداد القوة العاملة في تركيا حوالي 

ن تلعبه أيتناسب مع الدور الذي تريد تركيا  نتاجية بمااألالمقارنة ،تشكل هذه الفئة قوة دافعة بنشاطها وطاقتها 

تحاد االوربي عنصرا  هاما  األقليمي كما يمكن النظر الى العامل السكاني في عالقة تركيا مع األ افي محيطه

 من مقاييس القوة .
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ددأ  على التحرك مشُ  ،يدلوجياألصالحا  بعيدا  عن ألجدل ألعدالة والتنمية برنامجا  تنمويا  القد تبنى حزب       

وربي عبر األطار األندماج في األصالح الهيكلي،و األ،و قتصادياألومتبنيا  التحرير  طار العلماني،األضمن 

العدالة والتنمية  حزب حيث أطلق وربي،األتحاد األكتساب العضوية الكاملة في لبالد ألافتح الطريق امام 

قتصاد من أجل تأهيل تركيا لعضوية أالتحاد األصالح الهيكلي وتحرير األبرنامجا  أصالحيا  ركز فيه على 

 بي .و أالور 

قتصادية وبما يتوافق األصالحات األوالعمل جديا  القرار  على تركيا وربي للضغظاأللبرلمان اسعى كما       

 مليار دوالر (16)ئتمانية لتركيا بقيمة أالذي قرر بتقديم تسهيالت و  ،صندوق النقد الدولي مع توجيهات

 .%(50)بقيمةو صرف الليرة التركية امام الدوالر االمريكي سعار أنهيار أنتيجة  2001عام  امريكي

ساسية التي تدعم برنامج األيمثالن الركائز  لذانالو   لي والسياسة المالية المحكمةألنظام الما قد اسهمو         

قتصاد األداء ألتنموي وفضال  عن سياسات األفي خفظ معدالت التضخم ،الى جانب قوة  القتصادي،تركيا ا

حققت نجاحا  و  لهيكلية،أصالحات لمدى لألأوبعيد  عمال شاملأ طبقت تركيا جدول  فقد ،الكلي السليمة

سرعتها في تطبيق التغيرات الهيكلية  ألى الولافي المقام ويرجع ذلك  ،خرى ملحوضا  مقارنة بتجارب الدول األ

عادة هيكلية قطاعها المالي الى جانب تحسين أدارة أ وبالفعل خطت تركيا خطوات واسعة نحو  والمؤسسية ،

 :تحقيق االتي في تركيا تنفيذها تم صالحات الهيكلية التياألستهدفت أو .ةيبيئة التجار ألالقطاع العام و 

 القطاع الخاص في االقتصاد التركي.تعزيز دور  .1
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 القطاع المالي وقدرته على التكيف. اءةتحسين كف .2

 ترسيخ نظام التأمينات أالجتماعية ليقوم على أساس اقوى. .3

لتخلص اداللة على الرغبة في  الذي يرون فيه األقتصادي صالحباألقتصاديون األأشاد الخبراء كما         

صالحات الهيكلية األفضل برامج بستهالكية األ سعار الموادنسبة أرتفاع أفي  اظنخفاألقتصادي و األمن الركود 

شكل كبير وتحقيق نخفاظ نسبة الفوائد بمما أدى الى أبها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي  قامتالتي 

 فأنواليورو،الدوالر األمريكي  متها امامقيمما أدى الى أرتفاع  ،بعد سنوات مضطربة ليرة التركيةستقرار لاأل

جنبية األستثمارات األزدياد نسبة أدى الى أستهالكية الذي األسعار األرتفاع أنسبة الذي حصل في نخفاظ األ

 توافر فرص العمل في البالد. ولزراعية الصناعية و التجارية و امع أنتعاش القطاعات 

في  1993المجلس األوروبي في قمتُه المنعقدة عام  هالتزمات والشروط التي حددوفي سياق تنفيذ األ        

الواجب توافرها في أي عضو يرغب في األنظمام لألتحاد  قتصاديةاألصالحات السياسية و لأل (*)(كوبنهاجن)

لسياسية احزاب األنتخابات و األتتعهد تركيا بتغير قانون ونظام  نأصالحات هي األهذه وتضمنت  األوروبي

لدخول في لحزاب األلفرصة لمزيد من أتاحة أو  %(5)الى  %(10)التمثيل النسبي منمن زاوية خفض نسبة 

                                                           

دولة أوروبية استيفاؤها، لكي معايير كوبنهاجن" تشمل  ثالثة معايير رئيسية، سياسية واقتصادية وجغرافية، يجب على أية  (*)
في االتحاد األوروبي قبل عام   تصبح عضوا  في االتحاد األوروبي,ولم تطبق "معايير كوبنهاجن" على الدول األعضاء

لشبكة  انظر, إذ لم يكن لديها عندئذ أية آليات, أو أدوات لقياس مدى امتثال تلك الـدول لمعايير كوبنهاجن,لتفاصيل 1993
 .http://www.moqatel.com :المعلومات الدولية )االنترنيت( وعلى الرابط

 

http://www.moqatel.com/
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رهاب األجراء تعديالت في قانون مكافحة ألكردية،و القضية المتعاطفة مع اليسارية احزاب األلبرلمان وخاصة ا

نهاء أ ومنهاة وريمادة دست (27)دستورية التي شملت اللتعبير،مع تعديل المواد ألمجال لحرية الرأي و أفساح أو 

 فكار سياسية معارضة .أو أو خطط ألسياسية بسبب مقوالت اعتقاالت األحالة 

 حزاب السياسية المؤيدة والمعارضة للحكومة األلصراعات بين ا وتراجعلداخلي في تركيا استقرار األأن        

 لى النجاحأافة األضبو موالها في تركيا أ ألستثمارستثمارية ألالشركات اشجع حيث أعتبر سبب مُهم الذي 

بعد األصالحات السياسية التي شهدتها تركيا  نتباهاألصبح نموذج يلفت ألنظام السياسي في تركيا ا الذي حققهُ 

 لجميع يتحدث عن النموذج التركي.ا مما جعل،حتى هذا الوقت

لسياسي استقرار األية هو لدولأبرز السمات التي جعلت تركيا دولة حاضرة على الساحة أمن ولعل  

وعملت  ،عصف بالبالدت ت أنلذي كادا ةلسياسيا اتلصراعاو  اتضطراباألبعد عقود من  تُه تركيالذي شهدأ

صورة  ترسمن أ تستطاعأطالق مشروع سياسي ديمقراطي يقرب من مقاييس الديمقراطية الغربية و تركيا على أ

 بي.و ور األتحاد األلمعايير  لممارسات وفقا  الى حد كبير من أناجحة 

 الدوافع القانونية: الثالث: المحور

صالحات األتبنى حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اوردغان مشروع        

ستثمارات األجنبية المباشرة وحماية حقوق المستثمرين األجانب األتشجيع  الى تهدف والتيالقانونية والدستورية 

 وتشجيع مبادئ لزيادةال كافة تنظيم من ثمبما يتماشى مع المعايير الدولية و  كافة التسهيالتوتقديم 
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وتحقيق  ،جانباألكأعطاء الحرية للمستثمرين  ستثمارات األجنبية المباشرة من خالل السياسات المتبعةاأل

وتقديم األعفاءات  ارج،وكذلك تسهيل نقل األموال الى الخ ،األجانب والمحليينالمساواة بين المستثمرين 

الضريبية  وكذلك أعفاء شراء األراضي من  ضرائب القيمة المضافة ،وخفض تكاليف المياه والغاز الطبيعي 

ستثمار األسباب التي شجعت األهم أ من .  و  واألتصاالت مما شجع الشركات األجنبية باألستثمار في تركيا

 :من أهمها اآلتي و جنبياألفي تركيا هي تقديم تسهيالت قانونية للمستثمر 

 %( .20)الى  %(33)تخفيض ضريبة دخل الشركات من  .1

و والمناطق الصناعية والمناطق الحرة  نولوجياحوافز ومزايا ضريبية في مناطق تطوير التكتقديم  .2

كليا  او جزئيا  من ضريبة دخل الشركات في شكل منحة على حصة صاحب  ءا  عفاأ يمكن أن تتضمن 

 الراضي.أجتماعية عالوة على تخصيص األمينات العمل في التأ

 بتكار والبحث والتطوير.األقانون لدعم أصدار  .3

ستثمارات الكبيرة الى جانب وذلك بالنسبة لأل ستيراتجية لتقليل الواردات ،األستثمارات حوافز لألتقديم  .4

 قليمية .األستثمارات األ

هداف هي األستثمار في البالد ومن بين هذه مشجعة لألو  ستثماريةأتم تصميم نظام حوافز  قدو        

نشطة المجموعات أالستثمار وزيادة مستوى أدوات الدعم مع تعزيز الجاري ودعم الحساب اتخفيض العجز في 
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بأالظافة الى ذلك هناك مبادئ وأحكام متعلقة ، لوجبانو لتكأنها خلق ونقل أش منستثمارات التي األودعم 

 : يأتيكما  ن التركي المشجعة لالستثمار في تركيافي القانو  بالحوافز

ستثمارات السياحية والمنشئآت األب التي تتعلقجراءات والمبادئ األالحوافز في قطاع السياحة و  :(13) المادة

 ن تستفيد من هذه الحوافز التي تحدد بشكل مشترك من قبل الوزارة المعنية.أالتي يمكن 

 ق السياحية.طستثمارات التي تمت في المنااألولوية الى األتخصيص قروض على سبيل  :(14)المادة

من القانون التكميلي للغابات ابتداء  من السنة  (3) على المنشأة السياحية دفع المبالغ وفق المادة :(15)المادة

 الثالثة من التخصيص على شكل خمس دفعات متساوية على مدى خمس سنوات.

ستثمارات السياحية والمؤسسات المعتمدة دفع تكاليف المرافق مثل الكهرباء والغاز والمياه األأن  :(16)المادة

 سعار التي تطبق على المنشآة الصناعية والمنازل.األبأقل من 

ستثمار العالمي حيث كانت تركيا األفاق أالونكتاد( مسح أمم المتحدة لتجارة والتنمية)األووفقا  لمؤتمر       

لمستثمرين اجنبي وقد قدمت عدد من التدابير التي أدت الى زيادة ثقة األستثمار كثر جذبا  لألاألة الواجه

أتخذتها الحكومة التركية هي  لية والتسهيالت القانونية التيصالحات الهيكاألجانب أضافة الى األالوطنيين و 

قتصادية األخصخصة الشركات  ستمرارأزيادة مرونة سوق العمل، قطاع مصرفي قوي ،ضوابط مالية صارمة،

 (24) نحو المنجزة في أطار برنامج الخصخصة التركي  المعامالت وعلى سبيل المثال بلغت أقيامللدولة 
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نكماش في األوتلتزم الحكومة التركية لمواصلة عملية الخصخصة رغم  2006منذ عام  امريكي مليار دوالر

 في مجال األستثمار كثر لبراليةاألنظمة القانونية األواحد من  تدفقات رأس المال العالمية حيث أن تركيا لديها

 .2010جنبي في منظمة التعاون والتنمية األ

من ة للمستثمر يصداقمخيرة جعلت سياسات الحكومة التركية النظام  الغربي أكثر األلسنوات اوفي        

شركات لساسية لاأللضريبة اتخفيض معدل  خالل أصدار القوانين واألنظمة والتعليمات والتي ساهمت في

سندات الجانب من األستقطاع للحيازات للمستثمرين األلحكومة ضريبة الغت اكما  %(20)الى %(30)من

معدالت الضريبية الجديدة  أجراءات قانونية لتنظيم أعلنت وزارة المالية 2010والفواتير وأسهم الشراء وفي عام 

،بألنسبة للسندات أطول لمدد تشجيع أصدار سندات الشركات مع أستحقاقلحسابات رأس المال تهدف ألى 

ستحقاق أللمدة خمس سنوات من تاريخ ا %(صفر)ستقطاع على ألفائدة تكون األلمحلية فأن ضريبة أغير 

للسندات تستحق خالل أقل  %(10)سنوات و (5-3)لنسبة لسندات من أب %(5)العام أو ما يفوقها سندات 

ظافة الى  ذلك تم تخفيض ضريبة المعامالت المصرفية والتأمين المطبقة على بيع األوب من ثالث سنوات

 . %(1ألى) %(5)المعامالت من سندات الشركات الصادرة محليا  من 

 األموال المستثمرة في المجالجنبي هي سهولة تحويل األتثمر ومن الدوافع أيضا  التي شجعت المسُ        

 ويل مشروعاتهم بسهولة ويسرمجانب في تاألحاجة المستثمرين و  ئتمان في تركيااألسوق  وبما يلبيالتجاري 

والتأجير التحويلي ويوجد في تركيا ثالث بنوك هي  الخصمئتمان من بنوك ومعامالت األيتكون سوق  حيث

ستثمار،بنوك المشاركة وأصبح النظام المصرفي في تركيا في الوقت الحاضر األ-بنوك الودائع،وبنوك التنمية
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نواع ألجميع  مام النظام المصرفي العالمي فيما يتعلق بالتشغيل مقدما  دعما  أو تحويال  ماليا  أبه  يُحتذى مثاال  

 المشروعات.

 لشركات في تركياارضها على فساسية التي يتم األيبلغ معدل ضريبة الدخل  ،لنسبة للضرائبأواما ب       

 :يأتي كماو لظرائب من مدفوعات محددة للشركات المقيمة ايتم أقتطاع  و %(20) يه

 .%(15)الرباح الموزونة بنسبة أتخفيض  .1

 .(صفر%)تخضع الفوائد على أذون الخزانة وسندات الخزانة للشركات المقيمة لنسبة  .2

 .%(15)تخضع ودائع البنوك لنسبة  .3

 .%(15)تخضع اتفاقيات أعادة الشراء لنسبة  .4

( مليون دوالر امريكي 1,752لقد كانت تدفقات األستثمار األجنبي في تركيا بشكل متذبذب حيث وصل الى )

ثم بدأ بالتناقص  2005( مليون دوالر امريكي عام 9,681ثم تزايد هذا التدفق ووصل الى ) 2003عام 

( مليون دوالر امريكي عام 2,553وبعدها ارتفع الى ) 2006ي عام ( مليون دوالر امريك924ووصل الى )

 .2010( مليون دوالر امريكي عام 1,464وبعدها تناقص الى ) 2009
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 (.2010-2003( إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي في تركيا للمدة )4-1الجدول )

 تدفقات االستثمار األجنبي في تركيا  السنة

 )مليون دوالر(

2003  1,752 

2004  2,837 

2005  9,681 

2006  924 

2007  2,106 

2008  2,549 

2009  1,553 

2010  1,464 

 

Source:1. FDI inflows, by region and economy, 2003-2010 , United Nations Conference on   
Trade And Development, World Investment Report2006.p301.  
2. FDI inflows, by region and economy, 2003-2010 , United Nations Conference on Trade And 
Development, World Investment Report2012.p171. 
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