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 المستخلص

 
اميتا محوتاياو تااسكيذ  ي ا ( 4132 - 3791) بين  النياتا  شهد االقتصاد التركي خالل المدة ما

ه ه الخطط مبيال  طالحية لرصد  الامت عحى اتاوي الوناة االقتصادنة تاالجتماعنة تالسمراانة جمنسهاو تقد 
لتايافر جهيتد الاطياعن   انتثمر  في مشيارن  البانية التوتنية تتامنية الميتارد البشيرنة تاالقتصيادنةو تكيا 

التامنةو تتم ااجيا  السدنيد ثره التاضح في السمل عحى تاتن  الااعدة االقتصادنة تدف  عمحنة أخاص السام تال
  . داف التامتنة الرلننة التي تتضوها المؤشرا  االقتصادنة الكحنةم  األ

ة االقتصادنة تعدم جسل تتبا  الخطط التامتنة الخمننة ما  االتلى نتراتنجنة تاتن  الااعد
 لنا  تاالجراءا  الكفنحةر  تركنا السدند م  الننانا  تاآلصدأتفي    النناق  ووادي الجاابأاالقتصاد 

  أاها أاالعتماد عحى الننانا  التي م  شلضما  انتمرار تاتع  نكل المتارد االقتصادنةو م  خالل 
 .تالمتشرا  لحتاتن  االقتصادي لمصادر في تركناي الننانا  أت دافو تانتسرض فنما نتواق تحك األ

 

 التاتن  االقتصادي مؤشرا التاتن  االقتصاديو  االقتصادنةوالننانا   :تاحيةلمفالكلمات ا
  

Abstract 
 

The Turkish economy has witnessed a remarkable growth during the years (1973-

2014). This growth was reflected in the economic, social and urban aspects of the 

economy. These plans were invested in the infrastructure projects and the development of 

human and economic resources. It is clear in the work to diversify the economic base and 

push the development process. Many of the main development goals, which are 

illustrated by macroeconomic indicators, have been achieved. The five-year development 

plans adopted since the first strategy of diversifying the economic base and not making 

the economy one-sided. In this context, Turkey has issued a number of policies, 

mechanisms and procedures to ensure the continued diversification of the economic 

resources structure by relying on policies that will achieve these objectives, and 

indicators of economic diversification of sources in Turkey. 
 
Key Words: Economic policies, Economic diversification, Indicators of Economic 

diversification 
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 المقدمة 
سد م  األ داف الرلننة لسمحنة التامنة الاسكاناتها االقتصادنة ن  تاتن  الااعدة االقتصادنة إ

تاالجتماعنة تالنناننة. األمر ال ي نتطحب متاجهة التودنا  تالستالق تمسالجتها تتض  
عادة تتجنه االقتصاد تتونن  كفاءة الاطاعا  االقتصادنة إإلى الننانا  االقتصادنة التي تهدف 
بتصفه  قطاع مسن أ  االعتماد عحى أدرك   تركنا  إ إ دخل. المختحفة بهدف تاتن  مصادر ال

صادي انتراتنجنة التاتن  االقت تب لك اهج  لحدخل غنر ممكاة في المنتابلو ا  تتوند ا  رلنن ا  مصدر
ثار التاحبا  االقتصادنة ت نادة قدرته عحى انتنساب المتغنرا  آلتوصن  االقتصاد التطاي م  

ضرترة تتنن    إلىتم    ا الماطحق ترك   الواجة  .االقتصاد السالميالمتنارعة في بنلة 
تكتن    ا الدخلو تفي في المختحفة اشطة االقتصادنة االقتصادنة بمنا مة الاطاعا  تاألالااعدة 

السدند م  الننانا  تااللنا  تاالجراءا  الكفنحة لضما  انتمرار تاتع  تركناصدر  أ   النناق 
  داف  تواق تحك األأاها أاالعتماد عحى الننانا  التي م  شقتصادنةو م  خالل  نكل المتارد اال

  .في التاتن  االقتصادي
 أهمية الدراسة

تخطترة  لك عحى  وعتماد عحى مترد توند لحدخلاال منتها م  اشكالنة أتكتنب الدرانة 
 .تركناالامت االقتصاديو تم  ثم عحى دنمتمة تانتمرار عمحنة التامنة االقتصادنة في نتارار ا

 مشكلة الدراسة
توانق األ داف  تركنال الننانا  االقتصادنةانتطاع   اآلتي:  ل تتمثل مشكحة الدرانة في
 تاتن  اقتصاد ا. إلىاالنتراتنجنة التامتنة الرامنة 

 هدف الدراسة
 .في التاتن  االقتصادي لمصادر الدخل تركناتاننم انتراتنجنا  تننانا  

 فرضية الدراسة
الننانا  المؤشرا  بمتجب م  التاتن  االقتصادي تفق نجابنا  إقدرا   واا  تركنا

 المخططة.
 منهجية الدراسة
عحى الماهجن  االنتاباطي تاالنتارالي بانتخدام التوحنل  الدرانة في ماهجنتها اعتمد 

 .لكمي لألرقام التاردة في الجداتلالتصفي تا
 االطار المكاني والزماني للدراسة
نتضم  المدة فطار ال مااي ما اإلأفي االطار المكاايو  تركنالنتودد اطاق الدرانة 

 اإلوداث المرتبطة بالتاتن  االقتصادي. لتغطنة( ت لك لغرض 3731-4132)
 
 في تركيادي اقتصالالتنويع ات اساتيجية وسياسترا

  إ(و 3731م )اتل مييرة فييي عييلتخطنط ألالبييدء بييامايي   ا  نيينانات ا  كبنيير توييتال   اشييهد  تركنيي
  رؤنيية أتنجنة بشييانييترا  ارا  قييراتخييلتخطيينط الالمختصيين  ارة ميي  انتشييالالوكتميية باتليي  او
ذ فيييالالامروحييية  إليييى   صيييسبة تصيييح اتقيييأب ا  مييير  تركنيييأدنة بسيييد اقتصيييالالتامنييية اه اتجيييات
(Snyder, Wayne, 1969, 60) لمروحية الصيستبة  ا  لتخطنط تحك نيهحة اايرا و لك  لم تك   مهمة
تنجيو انيترالالتخطينط افيي  تالنينمالتخطينط ال الخبرة في مجيارنة تقحة الممانة ادنة تبداقتصالا
ءو اليت راة لمجحيذ بسياا  تا( تكDPTنم )اتو   3731م التامنة في عانن   نلة تخطنط أ   تإ
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تطتنحية  اليخخمننةلخطيط اد اعيدإلتيي تشيرف عحيى التامنية  تارة ات  إليىتوتل   4133م اتفي ع
لرلننية ا اهيماه يم مأت .اة فيي تركنينلخمنيالتامنية اصية بخطيط الخالناتنة ارنر التااد اعدإجل تألا

 ي:أتناتتحخص في م
 الهنتغالارد تفرص المتالضرترنة لتودند ا  انالننالوكتمة في بحترة تتافن  اعدة امن. 

 جل.ألاطتنحة الاصنرة تالدنة اقتصالالخطط اد اعدإ 

 ص.الخاع الاطات جابخيالال الماذ أبسة راتشجن  تمت 

لحمييدة  التركنيي الييخخمننةلتامنيية افييي خطييط    التتجييه االنييتراتنجي لتركنييا اليي ي تييم تافنيي هإ    
 .* 3 لجدتلا ااهننب التي 3731-8413

 

 1جدول ال

 افي تركي الـخمسيةلتنمية امة  لخطط العاف اهدألادية واقتصالاعدة القاتيجية تنويع استرا
 لرئيسةاف اهدالا لخططا ت
3 

ولى ألالتنمية اخطة 
(1691-1691) 

ي خخطام دنماراء اااعنة تبااجتمالالة السدادي تاقتصالامن  نرن  تمنتمر لحامت أت -3
ن  نلتاااء تالسحمافي م  الكالسدد ا نل أو ت(%9011) إلىلامت ادة مسدل ا ن -4
 -5فنةالشفار تانتارالا-2  ارانتثمالاص تالخاع الاطاتوفن   -1. لمتخصصن ا

-3مة السارد اء لحمتلكفام انتخدالالي تالكماك نتهالالا  تتاحنل ارادخالادة ا ن
مل اتودند تتك -9لمكااة ارض تالام انتخداحنة عال فعة م  خالالكفتءة لح رالتامنة ا
ع الاطا مة اة مندا ن -8عة الصاارة تالتجاثرة في المتاالصغنرة تال امتألاذ تؤر
عي م  ال راع الاطا مة ا( تتخفنض من%43021) إلى( %33081عي م  )الصاا
 لخطة.ا  ال نات( خال%18011) إلى( 21081%)

4 

نية الثالتنمية اخطة 
(1691-1611) 

تج الااعي في الصااع الاطا مة ادة منا ن -4( %9011توانق  مسدل امت بانبة ) -3
تج الاالفرد م  ارف  اصنب  -1( %41051) إلى( %33011لي م  )اجمالالموحي ا
لفردي اك  نتهالالارف   -2( لنرة 1411) إلى( لنرة 4581لي م  )اجمالالموحي ا

ط خخلتخطنا -5( لنرة 3781) إلى( لنرة 3955لي م  )اجمالالموحي اتج الاام  
  ارانتثمالات  ارادخالادة ا ن -9. دنةاقتصالا  اعالاطاتودنث  -3لوضري ا

 لفرص. افي  ةاتالمناعنة تاجتمالالة السداتوانق  -8دمة الاال اجن نة لالالرفا  الضم

1 
لتنمية اخطة 
لثة الثا
(1611-

1611) 
 

ع تامنيية اتبيياعة بمتجييب الصيياار ت ادنيية انييتثمالالتنيينطة تالنييح  امسييدل  دةا نيي -3
تاحنييل  -4  عةالصيياالودنثيية فييي ا  اعييالاطا إلييىل ااتاييالاج تااتييالالتامنيية  التكاتلتجنييا
نياة 35ل ( خيال%8031بمسيدل  ) توانيق اميت  -1رجنة الخادر المصاد عحى اعتمالا
تج الايافيي  ( الخيدماعة تالصيااعة تال را ) اعالاطا مة ادة انبة منا ن -2دمة الاا
 إلى 3794م  ا( في ع%27011(و )%4403( و )%43081لي  م  ) اجمالالموحي ا
 .ليالتتا  عحى اعالحاط 3799م ا( في ع%27081(و )%43081(و )41021%)

2 

لتنمية اخطة 
بعة الرا
(1616-

1611 ) 

لبورنة ا  صالالمتاتلودند ال م  نكة ااتاالا  تصالالتوتنة لحمتالباى ادة ا ن -3
نر نلتغا -1( %8011لتخطنط لمسدل امت بانبة )ا -4  الطنرا  تخطتط ارالمطات

عة ال را  اعاقط  مة انر انبة مننل تغدنة م  خالاقتصالاعدة الاافي تاتع 
(و %44041لي م  )اخخخخخخخجمالالموحي اتج الاا  في الخدماعة تالصاات
م ا( في ع%28081(و )%13081(و )%41021) إلى( %28011(و )47051%)

 لي.التتا  عحى اعالحاط 3781

5 
لتنمية اخطة 

مسة الخا
(1611-

1616) 
 

ع الاطيا مة ادة منا( ت  ن%35051) إلىعي ال راع الاطا مة اتخفنض انبة من -3
لتصيدنر ادعيم تتشيجن    -4 .لياجميالالموحيي اتج الايا( في %11011) إلىعي الصاا

تدعييم  رادخييالاتشييجن    -1.  ادانييرإلادة اجييل  نييأرجنيية ميي  الخارة التجييانيية اتوم
متتنييطة تطتنحيية عنيية ال رالاييرتض اتتنيين   ولوييرةاطق الماييات جابييخيالارانتثمالا
ع ارتفيييالويييد مييي  ا -5  .لبشيييرنةالطبنسنييية تارد اعيييل لحميييتالفام انيييتخدالا -2 .جيييلألا
  .ة لتكت  نهحة تا نهةالضرنبخن االجراءا دة اعإ -3 .لتضخما
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 لرئيسةاف اهدالا لخططا ت
3 

لتنمية اخطة 
دسة السا
(1661-

1661) 
 

 لتصيدنروا  اتاتني  تتشيجن  ماتجي -4 .نتيهالنيتق تومافيي  لصيرفاتودند نسر  -3
تشيجن   -1 .في  تنيتنانة دتلنية متاتعيةاد ماانجيإعنة تالصياا  ادرالصيار امت انتمرا
 -5. ويالنيييناع الاطييياتشيييجن  اميييت  -2. جنيييةااتالادة اد ت نييياقتصيييالافنييية فيييي الماا
لترتنجنة تتشيجن  توتنيل ا ااشطتهأتتنرن   جابخيالار انتثمالار في تشجن  انتمرالا

لجمركنية عحيى الرنيتم اتخفينض   -3  .اخيل تركنياد إليىرج الخال في السما  امدخر
  -9 .تربنةالالنتق ا إلىم ااضمالالون   اعنة تدرنجنالصاا  الماتجام    ادانتنرالا

 جابيخيألار انيتتثمالاتتشجن   جابخيألال الماذ أعحى رلمة الاالنة الحنبرانة النناتافن  
لتطييتنر البوييث تاف  تالوييتانيية انن -8 جابييخيألال الميياذ أكبيير لييرأ  ا  تييدفاالضييم

 -31 .لطبنسنيةارد الميتاقة تالطاا عحى الوفالتحتث تاتما    -7  .لاةالفا التكاتلتجنات
دة المصيرفي ت  نيام الاايا  اطنياوتنالي اجميإلننطرة عحيى الي م  المام الاااتورنر 

 .محةالسالاتى اتخطنط  -34 .مالسالدن  اخفض  -33. ليالمام الااالثاة في ام تا تمالا
  الخصخصية لضيمار فيي انيتمرالالدتلية تا  ادنة لمؤنناقتصالاءة الكفادة ا ن -31

ص مي  الخاع الانبة لحاطاب تالننماج ااتالالتتن  في ا -32 .لالماذ أعدة راتتنن  ق
ليدخل ار فيي انتارالاا عحى الوفاعي ت ال رالدعم ا  انانن -35رانتثمالاامت ونث 

عيي انييبة ال راع اج لحاطييااتيالالي اجمييإلنيياتنة فيي ادة ال نيامتتنييط   -33عيي. ال را
( فييي %0309ة تانييبة )نأتنييلتوتا  اعالصييااع ا( لاطيي%8011( تانييبة )0204%)

 لخطة.ا مدةل   خالالخدماع اقط

9 

لتنمية اخطة 
-1669بعة )السا

1111) 

لصيرف فيي ا تودنيد نيسر  -4 .ليدختلالبشري تتونن  تت ني  ال الماذ أتامنة ر -3
ر اميييت انيييتمرا -2. رجنيييةالخارة التجيييام اتورنييير اايييتنيييهنل  -1 .نتيييهالنيييتق توما
  ا عحيى مسيدالالوفيا -5 .في  تنيتنانة دتلنية متاتعيةاد ماانجإعنة تالصاا  ادرالصا
ر فيي تشيجن  انيتمرالا -3 .وةالنيناخنيرة فيي دخيل ألا  الناتالتي تواا  في الامت ا
لمجتمي  اد افيرأة ارف  منيتتى وني -9 .لترتنجنةا ااشطتهأتتنرن   جابخيالار انتثمالا

لتصيان و توانيق اتنيرن    -8  .لسميلادة فرص اجنة ت نااتالالدخل تاتتونن  تت ن  
لايتى ا نيل أتيدرنب تتلتسحينم ت ارفي  منيتتى  -7 .التكاتلتجنيال ا  في مجاعاخترالا
د اقتصيالا  انيال تطبنيق ننمة م  خيالاء بنلة امت منتارة تمنتدااشا  -31  .محةالسا
لي اجمييإلنيياتنة فييي ادة ال نييامتتنييط  -33 .لخطييةا مييدةلهنكحييي فييي التكنييف الكحييي تا
  اعالصيييااع ا( لاطييي%9091( تانيييبة )%1091عيييي انيييبة )ال راع اج لحاطيييااتيييالا
 لخطة.ا مدةل   خالالخدماع افي قط( %3031ة تانبة )نحنلتوتا

8 

منة الثالتنمية اخطة 
(1111-1111) 

دي اقتصالالامت ا -4 .ترتبيالاد اتوالاننر النتفق م  مس لتضخماخفض منتتى  -3
لادرة ام   دف  ا  شناترتبي ت لك تمألاد اتوالامحة في الكالسضتنة اء ااشام تالمنتدا
 عيواجتمالا  الضمالسمل  تالهنكحنة في ا  اوصالالاج تااتالادة ا ن -1 .فننةالتاا

  الثبام تالسالسج  اتخفنض  -5 .عيال راع الاطادعم  -2. رانسالار انتارامن  أتت
 -3 .لنةالمانة الحنن ا  رلنن ا   دفبتصفه م المنتدالتمتنل ا نكل  إلىل ااتاالابطرناة 
رة ادالالباتك اء اعطا -9لبالضراف عحى اشرالالتافن  تارنة في ادالالنحطة اتتطند 

م  بشكل تدرنجي م  الساع الاطا تجتب اانوابلهنكحنة تاكل المشالة ا اتنة تال ا
 -8 .بيتترألاد اتوالاعد ام  قت ا  لي متفاالمام الااا  نكت  ألمصرفي عحى اع الاطا
  الاتصالافي  تالننماص الخاع الاطاركة ا  مشاة لضمخصلخصاتنجنة انتراع اتبا
فننة التاالادرة النة لتس ن  افة عاجنة تلخحق قنمة مضااتالاقة الطاقة لتوانق الطات

  ارانتثماتكثنف  - 7 .لمةلمالا التكاتلتجنالسمل تاال ادة فرص اد ت ناقتصالاتدعم 
عنة تتشجن  اجتمالالتوتنة البانة ا  الادنة في مجاقتصالالتامنة ام في الساع الاطا
ع الاطا اانوب ماهالتي اطق الماااشطته في أر في انتمرالاص عحى الخاع الاطا
لتطاي اد اقتصعمة لالالداة جابخنالا  ارانتثمف  لالاوت ماحتشجن  ت -31 .مالسا
لتوتل افننة تتوانق التاالادرة ادة ا ن -33 .دياقتصالالتاتن  التتجه اوت توانق ات



 [166]                                                               ...             لتركيا الاقتصادية السياسات فاعلية مدى وتحليل دراسة

 

 لرئيسةاف اهدالا لخططا ت
  اناع نناتبا -34 .لمالسارة في التجا   ا اتجام   ا  شنالتصدنر تمالهنكحي في ا

 إلىمحة الساندي الاتلنة تالاد المتاد عحى اعتمالاب يلتي تكثفاعة ال لحصاااتاالا  اضم
 .لمنةالساق انتلتصدنر لالافي   ادة وصتهالودنثة ل نا المنتخدمة لحتكتلتجناعة الصاا

طق اتشجن  دعم ما -32 .ضاقترالال رج م  خالالخا  في ارانتثمالادعم  -31
( %3051بانبة ) الي ننامت ناتناجمالالموحي اتج الاا  أنادر  -35. لورةارة التجا
لناتي لحانمة الامت المتتنطو انبة متتنط  مسدل ا( في %3091اه ننامت بانبة  )أت
ع ا( في قط%9051و )عةالصاا( في %9011عةو )ال را( في %4031فة )المضا
ة الانبخنركة المشادي نُادر تخفنض وصة اقتصالالتاتن  اجل أم   -33 . الخدما

عي م  الصااع الاطادة ا(و ت ن%32021) إلى( %39041عي م  )ال راع الحاط
 إلى( %57051  م  )الخدماع ا(و توصة قط%41081) إلى( 41011%)
 لي.اجمالالموحي اتج الاا( في 34041%)

7 

لتنمية ا خطة
-1111سعة )التا

1111) 
 

دي اقتصالالامت ا -4 .ترتبيالاد اتوالاننر النتفق م  مس لتضخماخفض منتتى  -3
لادرة ام   دف  ا  شنات لك تم وترتبيالاد اتوالامحة في الكالسضتنة اء ااشام تالمنتدا
لصرف الاادنة لتودند نسر انة النناتافن   -1 .داقتصالانك في قتة التمافننة تالتاا

عي ال راع الاطادعم  -5. لسملالهنكحنة في ا  اوصالالا -2 .لتضخمالحود م  
لننطرة في ا  تباى تو  أم عحى الساق اافالادة في ا ن -3 .عياجتمالا  الضمات

ع الاطاركة اصة تمشخلخصاتنجنة دعم انترا-9.  اعارد لحاطالمتاتخصنص 
 -8 .خرىالادنة اقتصالا  اعالاطاقة مثل بانة الطا  تالاتصالاع اص في قطالخا

 -7. رانتثمالاعي في الاطالتاتن  الدة تالفاع نسر ارتفالود م  ار تانتثمالاتشجن  
   ا اتجام   ا  شنالتصدنر تمالهنكحي في التوتل افننة ت توانق التاالادرة ادة ا ن
د اعتمالاب يلتي تكثفاعة ال لحصاااتاالا  ا  ضماناع نناتبا -31 .لمالسارة في التجا

لودنثة ا اتلتجنالمنتخدمة لحتكاعة الصاا إلىمحة الساندي ألاتلنة تألاد المتاعحى 
لي اجمالالموحي اتج الاا  أنادر  -33 .لمنةالساق انتلتصدنر لالافي   ادة وصتهال ن

نُادر  -34 .لمتتنطا( في %3091اه ننامت بانبة  )أ(ت%3051بانبة ) اننامت ناتن
انبة متتنط  -31 4131م ار في ع( دتال31311لدخل )الفرد م  ا  نصل اصنب أ

( في %9081عةو)ال رافي  (%1031فة )المضالناتي لحانمة الامت امسدل 
دي نُادر اقتصالالتاتن  اجل أم   -32 . الخدماع ا( في قط%9011عةو)الصاا

 و(%9081) إلى( %7071عي م  )ال راع اة لحاطالانبخنركة المشاتخفنض وصة 
  الخدماع ا(و توصة قط%49041) إلى( %45071عي م  )الصااع الاطادة ات ن
 مة ادة منا ن -35لي اجمالالموحي اتج الاا( م  %35011) إلى( %32041) م 

( %5031)( ت%2011) إلى (%101) ( ت%4011ل م  )الماذ ألسمل تراعاصر 
( 431) إلىر دتال رامحن (81031  م  )ادرالصادة وجم ا ن -33  .ليالتتاعحى 
( 495) إلىردتال رامحن( 311011م  )  ادانتنرالاوجم  دةا ن -39 .ردتال رامحن
لي م  اجمالالموحي اتج الاارة في التجاع ا مة قطادة منا ن -38. ردتال رامحن
( 37031وي م  )النناع الاطادة دخل ا ن -37  .(%57011) إلى( 52021%)

شر م  المبا جابخيالار انتثمالاتخفنض  -41ر دتال رامحن( 13011) إلىر دتال رامحن
ر انتثمالاد عحى اعتمالادة ار ل ندتال رامحن( 34011) إلىر دتال رامحن( 39011)
 لتامنة .الموحي في ا

31 

لتنمية اخطة 
-1111شرة )العا

1111) 
 

ا عحى الوفات وداقتصالادرة في الاا تالننمارد امثل لحمتألال تالفسام انتخدالا -3
تونن   ولخطةاف ا دأ إلىلتصتل افي  امنبا ا  لدتلة نسُد شرطار في انتارالاتس ن  

لكمي التونن  امحة تالسالاتى اركة ادة مشان  -4 .مةالسا  ادانرالااتعنة تتاتن   
تتنتنق  تطتنر -1 .لسملانتق تم ءاص لنتتالتسحنم بشكل خالاتعي لهنكل ات
ج ت ااتالامل الكحنة لستاجنة ااتالادة ال  نلامت م  خالاانة امكإتنهم في  التكاتلتجنا
في  تالننماص الخاع الاطا التي ناتد ار انتثمالادة فرص ا ن -2 .فننةالتاالادرة ا

  ارانتثماعي تتوفن  الصااع الاطاتس ن   -5. التطتنرلبوتث تا (R&Dل )امج
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 لرئيسةاف اهدالا لخططا ت
رنة انتثمالالبنلة انر نل تغة م  خالجابخنالا  ارانتثمالاتشجن   -3. صالخاع الاطا
  ألمتتق  ام   -9 .شرةالمبالسمل اتتتلند فرص  التكاتلتجنا  اال المة لضملمالا
م اف عا دأم   ا  شنا( تم%5051لواناي نن ند بانبة )الي اجمالالموحي اتج الاا

ل ع  الماذ أجنة رااتادة البشري ت نال الماذ أ  في رال تونناادخا -8 .4141
لي اجمالالموحي اتج الاادة امت ا ن -7 .(TFPر)ابتكالااشطة أت التكاتلتجناطرنق 
لدخل تم  الفرد م  الخطة تاصنب ا مدةل ( خال%5071) إلى( %2011م  )

لامت اانبة متتنط مسدل  -31  .4138م افي ع ا  ر( دتال35773) صل  تألمتتق  ا
( في %37071) وعةال را( في %9041فة )المضالناتي لحانمة ا
لنة الماطة التنا  ا( خدم%3031 و)الخدماع ا( في قط%33071و)عةالصاا
جل أتم   -33لمدعتمة  الب ا( لحضر%34091شرة ت )انة بصترة غنر مبالماا
عي م  ال راع اة لحاطالانبخنركة المشادي نُادر تخفنض وصة اقتصالالتاتن  ا
 إلى( %37041عي م  )الصااع الاطا مشاركة دةات ن و(%3081) إلى(9091%)
تج الاا( في %3317) إلى( %3313  م )الخدماع اتوصة قط و(41021%)
( %4011ل م  )الماذ ألسمل ترا مة عاصر ادة منا ن -34لي اجمإلالموحي ا

  ادرالصادة وجم ا ن -31 .ليالتتا( عحى %5031( ت)%1011) إلى( %2011ت)
  ادانتنرالادة وجم ا ن وردتال رامحن( 449041) إلىر دتال رامحن( 359081م  )
ع ا مة قطادة منا ن -32. ردتال رامحن( 212011) إلىردتال رامحن( 454011م  )

 ( %51011) إلى( %28041لي م  )اجمالالموحي اتج الاارة في التجا
 رامحن( 21081) إلىر دتال رامحن( 48031وي م  )النناع الاطادة دخل ا ن -35
( 48011) إلىر دتال رامحن( 35011شر م  )المبا جابخيالار انتثمالادة ا ن رودتال
 ر.دتال رامحن

 تنةعحى المصادراآل داعتمالاوث بالبالجدتل م  قبل اد اعدإ :لمصدرا
1- The Republic of Turkey, Ministry of Development (DPT), development plan, 

     Ankara,   1963,1968,1973,1979,1985,1989,1995,2000,2006,2013).   

2- Canbaz, Ayşegul& Duru Oksuz, S.Deniz Tuğrul, Yunus Şekerm,Development  

     plans of Turkey from 1923to 2019, University Istanbul Turkey, Istanbul.2014,p2.  

3-  Snyder ,Wayne W, Turkish Economic Development, The First Five Year Plan, 

   1963-67, Center for Research on Economic Development University of Michigan  ,1969. 

فة اضالاو باله الخخمننةلتامنة افي خطط  اهنماالتركنة بتالوكتمة الم تام   4113و 3775 و3789 و3782 الناتا *
  لتوتالالتي تودد التثناة الخطة  ي ا  ه   اراعتبا( ب4131-4119  )انسة لنبسة ناتالتالخطة ال لك اام  

نة امد لغألاتنجنة طتنحة انترمل الار اهج متكاطإفنة  في الثااعنة تاجتمالادنة تاقتصالا  الالمجافي  اننة لتركنانالا
 .(Ministry of Development,2006,11) :إلىلرجتع اء الرجا. لحم ند 4141م اع

 
النناق نمك  التمنن  بن  أرب  واب  تفي   ا وواب إلىتنمك  تحخنص   ه التطترا  
 نأتي:  تكما 3تخطنطنة  كما  ت متضح في الجدتل 

 
  1691الحقبة ماقبل عام  -والا أ

الورتب.  نسااي م  آثارت ا  نن  الجمهترنة التركنةو كا  االقتصاد التركي متخحفأعادما ت
 3741مارذ عام  2 -فبرانر  39تل في المؤتمر االقتصادي االنتشاري األ  منرأتعاد في 

تترك   قرارا  المؤتمر  وبشأ  الااام االقتصادي تالننانا  االقتصادنة التي نتاتهجها الوكتمة
جل  لك فاد تم أجابخيو تم  ارن  الخاصة ترأذ المال الخاص األم  ونث المبدأ عحى تشجن  المش

ع الصااعي الخاصو تفي جل تطتنر الاطاأذ مال مختحط م  أ( برİşbankننذ باك بانم )أت
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جل تمتنل أ( م  BANKASIننذ باك الصااعة تالتسدن  )ناااي  اء ماد  أم تت 3745عام
لتشجن  الصااعة تال ي  ا  صدر  الوكتمة قااتاأله ه الاطاعا و ت السامة المؤننا  انتثمارا 

نتم الاال تشجن  الاطاع الخاص م  مودتدنة التنالل المتاوةو مثل االعااا  عحى ر إلىنهدف 
تالتي كاا   )السشر(ضرنبة  3745عام  ما في مجال ال راعةو فاد الغ  الوكتمة فيأالخو ..

 . ( عحى الماتجا  ال راعنة التي اف   خالل السهد السثمااي%31011ضرنبة ثابتة بانبة )
بالركتد االقتصادي بنبب ااخفاض  النبب  ت كا  لتركنا   الوكم السنكريإ 

بح    إو (3733-3731طاع الخاص تعحى مدى الناتا  )االنتثمارا و تالننما انتثمارا  الا
و 3731( في عام %4081( تمسدل الامت النكااي )%409متتنط مسدل الامت الناتي )

و تارتفاع (%1031لي بانبة )تااخفاض متتنط اصنب الفرد  الناتي م  الااتج التطاي االجما
و تتمن     ه المدة بسدم انتارار 3731مااراة بسام  3733( في عام %101نسار بانبة )في األ

تم اجراء  45/33/3733عدم النان  الااجم ع  الوكم السنكري. تفي  ةو اتنج(34) قنمة السمحة
تلى جحنا  البرلما و مما نساي عتدة أثكااته تااساد   إلىعاد الجنش ثر ا أااتخابا  عامة عحى 

 النحطة المدانة. إلىالوكم 
 (1611 -1691الحقبة الثانية ) -ثانياا 

تقامتا بتض  خطة  في   ه الوابة تتلى المدانت  النحطةو تواتلتا توتنل اتجاه االقتصادو
-3738)تالخطة الخخمننة الثاانة لحتامنة لحناتا  ( 3739-3731لحناتا  ) غط  تلىأ ةَخمنن
 . ( في تركنا3791

 (1111 -1611الحقبة ) -ثالثاا 
في المننرة باالتجاه الصونح الخطتا  األتلى التامنة النادنة ت النابسة  اخطتلاد شكح  

التامتنةو تالتي اتنم  بتباي ننانة مالنة تتنسنة مدعتمة بارتفاع االنرادا و كما تتنم   ه الوابة 
االنتراتنجنا  الاطاعنةو تج ء م  الوحاة الثاانة م  مااتمة منار باالعتماد عحى السدند م  

انتراتنجي بسند المدى. تاتنم  تجربة التخطنط في الممحكة بالمرتاة عحى تطتنر ماهجنة 
التخطنط تفاا لحارتف المروحنة تالتطترا  السحمنة تالتكاتلتجنة اوت التامنة المتتا اة بن  

تتطتنر قطاع المشارن  الصغنرة  د الاالم عحى المسرفة تالتاافننةوتالتتجه اوت االقتصا المااطقو
 .تالمتتنطة

 (1111 -1111الحقبة ) -رابعاَ 
الاف ة الاتعنة في االقتصاد التركي تتاتن  الااعدة االقتصادنة في مسام   ه الوابة  دتس
الامت  توانقت ترتبيلنتفق م  مساننر االتواد األ بخاصة خفض منتتى التضخم الاطاعا 

شنا م   دف الادرة ات لك تم وترتبيء السضتنة الكامحة في االتواد األاشاإاالقتصادي المنتدام ت
تاالنتخدام الفسال  تاتباع انتراتنجنة الخصخصة لضما  مشاركة الاطاع الخاصو التاافننة

 نسد  تال ي تلة تالوفاا عحى تس ن  االنتارار في الد مثل لحمتارد تالننما الاادرة في االقتصادوتاأل
نرادا  السامة. تتاتن  اإل الماتجا   داف الخطة تتونن  اتعنةأ إلىفي التصتل  منباا   شرطا  

البنلة االنتثمارنة الماللمة لضما  اال التكاتلتجنا  هنلةتتشجن  االنتثمارا  االجابخنة م  خالل ت
 تتتلند فرص السمل المباشرة.

   دياقتصالالتنويع ا قياس تامؤشر
  مختحفة تجند  في اناتبا  نن إ  واد اقتصاجل تاتن  أضوة م  ات ا  جهتد اب ل  تركن

لي الوالتركي اد اقتصالاق  انة تا. تلدرالخخمننةلتامتنة ا افي خططه امة ضماتهاف عا دأ
لتخطنط اج ااتهانة اد ما  بداقتصالاء ادأصة بالخا  المؤشرا  في التطترا إلىد انتاالامه ثم نتتان
 :اآلتيعحى الاوت و تلماشترةالرنمنة ا  ااالبناتفي ضتء  اتركنفي 

 لتركي الي اجمالالمحلي اتج النادية في اقتصالات اطالنشاهمة امستنويع  -والا أ

 ا  ( امييت4132 - 3791  )النيياتابيين   اضيينة مييالما  المييدةل لتركييي خييالاد اقتصييالا واييق
و اانيية جمنسهييالسمراعنيية تاجتمالادنة تاقتصييالاة الونيياوي الامييت عحييى اييتا ااسكييذ  يي او تا  محوتايي
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لخطيية ا  فييي آلادنةو تدخحيي  اقتصييالاتنيي  خطييط خمنيينة لحتامنيية  المييدة افيي   تركنييال  يي ه تخييال
 (.4138 - 4132شرة لحمدة م   )السا

رد المتالتوتنة تتامنة البانة ارن  انتثمر  في مشالحة ال  طالخطط مبا  ه رصد  تقد 
لسمل عحى اضح في التاثره أص الخام تالساعن  الاطافر جهتد ا  لتاادنةو تكاقتصالات لبشرنة ا

لتي اة رلننلالتامتنة اف ا دالالسدند م  ا  ااجالتامنةو تتم ادنة تدف  عمحنة اقتصالاعدة الااتاتن  
ليو تتكتن  اجمالاالموحي تج الاا  ا: مؤشرا مهألتي م  الكحنة تادنة اقتصالا  المؤشرا اتتضوه

لتامتنة السمحنة اص في الخاع الاطا مة ا  منالبشرنةو تمؤشرالاتى او تتامنة ب الثال الماذ أر
لوكتمة دتر ا اتخ تهالتي التاانمنة ا  لحجهتد السملو تكارجنة تتطتنر نتق الخارة التجاتتاشنط 

لااد اةو تتدفق جابخنالالموحنة تا  ارانتثمالادة ادي ت ناقتصالالامت ار  تمحمتذ في دف  عجحة اب
  .(Ministry of economy, 2014,40) التكاتلتجناو تاال جابخيالا

لموحي اتج الااتوحنل تاتن   داعتماتم دنة و اقتصالا  اطالاشا مة اتتضنح درجة منتل
  ابالغات عةال رات ي: قطاعا  لسشرة  رنةالجار انسألاتج بالاا الي تعحى تت ن     اجمالا

لتشنندو ات ءالباا وهالمنات  الغات ءالكهرباو ةنأتنلتوتا  اعالصااجرو الموات  لتسدنا كوانمالاتصند 
من  ألتالنة تالما لتخ ن وا  تالاتصالات لاالادقو الفااعم تالمطالتج لة تالجمحة تارة اتج
 .4لجدتل ا نبناهات ولوكتمنةا  الخدما لشخصنةوات عنةاجتمالاعنة تالجما  الخدما رنةوالساات

 
 1جدول ال

 ل للمدةخال ارية في تركيالجار اسعألالي باجمالالمحلي اتج النادية  في اقتصالا نشطةاألهيكل 
 )نسبة مئوية(                         (  1611-1111)                                              

 ت

 1111 1611 تالسنوا

 لتغيرانسبة 
% 

 ديةاقتصالا القطاعات
 

ة  النسبـيهمية ألا
 تجاللن

)%( 

ة  النسبـيهمية الا
 تجاللن

)%( 

 (42097) 9021 14037 كاسمالاوصيد  تابالغاو عةالزرا 1

 1029 3051 3011 جرالمحالتعدين وا 1

 (3035) 35081 39025 ة يليلتحوات  اعالصنا 1

 3051 4011 1081  هالمياو زالغاو ءالكهربا 1

 (1091) 203 5011 لتشييداو ءالبنا 1

9 
 

 3014 32031 31058 دقالفنارة واتجال

1 
 

 5035 31031 9075 تالاتصالاو لنقلا

 7011 33081 4029 رية العقامين وألتالية والما 1

6 
 

 5038 33051 31084 لشخصيةاو عيةاجتمالاو عيةالجما تالخدما

 1027 33071 8023 لحكوميةات الخدما 11

 صفر 311 311 ـيلاجمــالا

 تنةالمصادر اآلد عحى اعتمالاوث بالبالجدتل م  قبل اد اعدإ لمصدر:ا
1- Turkish Statistcal Institute ,Statistical Indicators (1923-2013), ANKARA 2014,673-677.    
2- Turkish Statistcal Institute,main statistical,National Accounts, www.turkstat.gov . 
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ة نحنلتوتا  اعالصااعي تال راع الاطا نهاما إتاحص  4 لجدتلا  اااتانتخحص م  بن
  اعالاطا  اماهنإند تتاتع او تت تركيلاد اقتصالاجنة في ااتالالبانة افي  التشنندء تالباات
لتركنة الحوكتمة  ا  بنانجإ ا  لي مؤشراجمإلالموحي اتج الاافي  اتهالمدة  ال خرى خالألادنة اقتصالا

 (.4132-3791لممتدة بن  )ا المدةل د خالاقتصالافي تاتن  
  الصادراتلتنويع في ا -ثانياا   

تل  اتو وارنن  لهاء تجاد شركانجإق جدندة تانتأكبنرة في فتح  ا  جهتد اب ل  تركن    
 لنح  ا إلىكنة نتهالالالنح  ام   اتهادرانر في  نكل صنتغتوانق  3773م اما  ع اتركن

عضتنة  إلىم ااضمالانة افق م  شرتط تنناري لنتتالتجا امهاتطتر اا او كملمصاسةا
تنانة لالا امرنكأت افرنانأدنة م  اقتصالارنة تالتجابط الرتام  بدعم اق ا  تركنإف تربيوالاداتوالا

تن  في التا 1 نبن  الجدتلت (.165http://www.baghdadcenter.net/details,) اننآتشرق 
 لتركنة.ا  ادرالصا

 
 1جدول ال

 (1111-1611ت بين )اللسنو السلعية في تركيات ادرالصا هيكل
 )نسبة مئوية(

  
  تنةالمصادر اآل دعحىاعتمالاوث بالبالجدتل م  قبل اد اعدإ لمصدر:ا

1- Turkish Statistcal Institute ,Statistical Indicators (1923-2013), ANKARA 2014,PP 441-442.  
2- Turkish Statistcal Institute ,Foreign Trade Statistics,2015, 

http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046. 

 
و لنحسنة تعحى منتتى عشر مجامن ا  ادرالصاتوحنل تاتن  تطتر ت 1لجدتل انتبن  م  

  :ةاآلتنلمدة ال لتركنة خالالنحسنة  ا  ادرالحص يلهنكحاالتركنب تغننر وتل تتموتر 
( 1043) إلى 3791(  في عام 1014ااخفاض مسامل  نرفادال لتاتن  الصادرا  م  انبة ) -

 .4132 عام

نتضح وصتل تاتن  تاضح تكبنر في تركنبة  نكل الصادرا  النحسنة في تركنا و ت نادة 
قنمة  إلى3791( محنت  دتالر في عام 3139كبنرة في قنمة الصادرا  الكحنة بمادار )

 (.(Turkish Statistcal Institute , 2014, 2015,.65 4132( محنت  دتالر في عام 359339)

   

 
 ت

 لتغيرانسبة  1111 1611 

 % % لسلعيةات التصنيفا
 

% 

 (43035) 34015 12011 لحيةات انالحيوائية والغذا دالموا 1

 (7049) 1088 31035 لتبوغات والمشروبا 1

 (49024) 4081 11045 لوقود(ا اعدا)م كللحة لألاصالد غيرالموام والخاد الموا 1

 (1095) 1011 1095 لتشحيماد المعدني وموالوقود ا 1

 (1039) 1037 1083 لشموعالدهون واتية والنبانية و الحيوالزيوت ا 1

 5047 3023 3034 لصلةات ات ذالمنتجائية والكيمياد الموا 9

 32014 43048 33073 دالموالمصنفة بشكل رئيس عن طريق المصنعة السلع ا 1

 49057 48049 1038 لنقلائل ات ووسالمعدات والالا 1

 32029 38091 2041 لمتنوعةالمصنعة اد الموا 6

 1057 1057 خخخخ لمصنفةالسلع غير ا 11

 ـــــــــــــــوعلمجمــــــا
 

 صفر 311 311

http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
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ا   تاداستيرالالتنويع في ا - ثالثا
في  لتركن ا تنتمثل و قتنة عدة تصان اق التي لهالدتل افي بانة  ا  مرك ن ا  دتراالنتنرادا   تؤدي   

تالتقتد المسداي تالمتاد  بخاصة م  االال  تالمسدا  تتنالل الاال  ادانتنرالادة ا ن عحى اتركن
 .ا  في تركنادانتنرلال الانبخيلتت ن  ا 2الجدتل  تنبن  (37)الخام 

 

 1جدول ال
 (1111-1611ت )اللسنو هيكل االستيرادات التركية

 )نسبة مئوية(
 

 االتنة درالمصاد عحى اعتمالالجدتل باد اعدإتم  -لمصدر:ا
1- Turkish Statistcal Institute ,Statistical Indicators (1923-2013), ANKARA 2014,443-444. 
2- Turkish Statistcal Institute ,Foreignr Trade Statistics,2015, 

http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 .  
 

 :اآلتي 2لجدتل اتنتضح م  
 إلى 3791( في عام 1011ااخفاض مسامل  نرفادال لتاتن  االنتنرادا  م  وتالي ) -

 .4132( عام   1013)
  اناتنن ةتنجنانترإل تافن  لنحسنة م  خالا اهنتنراداتالتاتن   توانق تمكا  م  ا  تركنإ -

 . ةقبالمتسا ةلتامنافي خطط  امرنتمة منبا
  

 بت اثلال الماس ألي تكوين راجمإلتنويع في ا  -رابعاا 
لمنية  السا  ارانيتثمالاعحى خرنطة  اد متق  لهانجلة إلا  عمحنة تفس  ابتافن  خطت ام  تركناق

 التييي تاييتم بهييالجهييتد ال ديو تميي  خييالاقتصيياري خ اقحنمييي خ تجييإكمركيي   ااتهييابهييدف تس نيي  مك
لاييرتف  افيية اتهنليية ك عحييىتتسمييل  ورانييتثمالامةو تشييج   المنييتدالتامنيية اف ا ييدألوكتميية لتوانييق ا

 افها يدألدتلية لتوانيق ا التيي تاتهجهيادنة اقتصيالا  انيالننامي   اشناة تمجابخنالا  ارانتثمالالج ب 
 (.Ministry of Development, 2013, 80) تنجنةانترالا

 ت

 
 لنموانسبة  1111 1611

 % % % لسلعيةات التصنيفا

 3017 1051 4032 لحيةات انالحيوائية والغذا دالموا 1

 (1014) 1018 1021 لتبوغات والمشروبا 1

 (1044) 3011 7044 لوقود(ا اعداكل)ملال لحةاصالد غيرالموام والخاد الموا 1

 7035 41045 31031 لتشحيماد المعدني وموالوقود ا 1

 1099 1075 1038 لشموعالدهون واتية والنبانية و الحيوالزيوت ا 1

 ( 3013) 34072 32011 لصلةات ات ذالمنتجائية والكيمياد الموا 9

 ( 9081) 35019 41041 دالمواعن طريق  رئيسلمصنفة بشكل المصنعة السلع ا 1

 (5054) 13028 19011 لنقلائل ات ووسالمعدات والالا 1

 4088 3032 1043 لمتنوعةالمصنعة اد الموا 6

 4073 4073 ---- لمصنفةالسلع غير ا 11

 صفر 311 311 ــوعــــــلمجمـا

http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
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  اعالاطالمتواق في اب  الثال الماذ ألي تكتن  راجمإل يالانبخلتت ن  ا إلىلاار اتب
ونب بو تا( في تركن4131-4119نسة )التا( ت3781-3797بسة )الرالخطة ال دنة خالاقتصالا
ترك   في تغننر  اهأاوا و نالفرةاالبنااا  الرنمنة المتت تصانف تبمتجب دنةاقتصالا  اعالاطا
 . 5 دتلخلجامتضح في  ت  اتكم  دياقتصالالتاتن  اتنجنة انترال اعنة دعمالاطا  ارانتثمالا

 
 1جدول ال

 )نسبة مئوية(   افي تركي تاعالقطالمتحقق في ابت الثال الماس أتكوين ر هيكل

الخطة  الخطط ت
 % الرابعة

 

 الخطة التاسعة

% 

 

نسبة 
 %التغير

 

توقعات الخطة 
 العاشرة %

 

 القطاعات

 11.11 1.11 11.11 11.11 عةالزرا 1

 1.11 (1.11) 1.11 1.11 لتعدينا 1

 1.61 (11.11) 1.11 11.91 لتصنيعا 1

 11.11 16.11 11.11 11.61 لنقلا 1

 1.91 (1.61) 1.11 11.11 قةالطا 1

 1.91 (1.11) 1.11 1.91 حةالسيا 9

 1.11 (11.11) 1.91 11.11 التشييدء و البنا 1

 19.11 6.61 11.11 1.19 لتعليما 1

 1.11 1.11 1.91 1.11 لصحةا 6

 1.11 1.11 1.11 ــــــــ لةالعدا 11

 1.11 1.11 1.11 ـــــــ منالا 11

 1.11 9.91 9.91 ـــــــ لشرباه امي 11

 1.11 1.91 1.91 ــــــــ لصحيالصرف اه امي 11

 1.11 1.91 1.91 ـــــــــ التكنولوجياث ابحا 11

 1.61 (1.19) 1.91 1.69 خرىالات الخدما 11

 111 صفر 111 111 لمجمـــــــــــــــــــــوعا

 المصادر االتنةد عحى اعتمالاوث بالبالجدتل م  قبل اد اعدإ لمصدر:ا

1- The Republic of Turkey , Ministry of Development (DPT), the fifth development plan 

(1985-1989), Ankara.1985,table No.8,P10. 

2- The Republic of Turkey Ministry of Development (DPT), the tenth development plan 

(2014-  2018), Ankara.2013,Table18,P82. 

 :اآلتي 5لجدتل انتبن  م  
( في عام 1048م  وتالي ) ذ المال الثاب أجمالي تكتن  رإااخفاض مسامل  نرفادال لتاتن   -

 .4132( عام 1045) إلى 3791
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لي اجمادة ار ل نانتثمالاعي في الاطالتاتن  ار تانتثمالاتتشجن   م  توانق اتمكا  تركن -
 تالننمالتامنة اف خطط ا دألمختحفة لتافن  ا  اعالاطاب  عحى منتتى الثال الماذ أتكتن  ر

فننة التاالادرة ام تالمنتدادي اقتصالالامت ا توانق حىعصب اا  تالتي كانسة التالخطة ا
صل الوا لسج ام تالساع الاطالنة لحود م  المانة النناو تتافن  داقتصالانك في قتة التمات

ص الخاع الاطاركة الخصصة تمشاتنجنة دعم انتراو تمالمنتدالتمتنل ا إلىل ااتاالا  اتضم
 تالننمامة السا  الخدمالبشرنة تاد ارلمتالتسحنم تتامنة اقة تالطا  تالاتصالاتلاال اع افي قط

 .Kalem,Ali), 2015,(70-67  ىخرألادنة اقتصالا  اعالاطالشرب مثل بانة اه امن
ا   لحكومية ات ادايرالالتنويع في ا -خامسا

 وادي في تركناقتصالالتاتن  افي توانق  ا  مهم ا  لوكتمنة دترا  ادانرإلالتاتن  في ا نؤدي
 كثرأ م  ودةابت اتركن واىت ا منتهة و تالالضرنبخن  ادانرإلالوكتمنة عحى ا  ادانرإلاتستمد ت

 (.OECD) لتامنةات دياقتتصالا ت التسا ماامة دتل في فننةالتاا  الشركا لباضر  مسدال
  إ و4113 تمت  43 في تفسنحه تم ل يا (5541) رقم  الشركا لباضر ات اق ع  اتج ت لك

 ات اق ضم قدت وجدندة  نمامف تضم  اكم ولنةالوا  التطبناا في ةمهملا  لتسدنالا بسض جرن أ
 م  شىاتتم لتيات ا  غماتا فضلأت تمتضتعنة ا  تضتو كثرأ ا  ماوكا لتركيا  الشركا لباضر

  ادانرإلا  نكل 3الجدتل نبن  ت (.http://www.invest.gov.tr/enTaxes) لدتلنةا ننرالمسا
 .الوكتمنة في تركنا
 

 9جدول ال
 (1111-1611ت )السنوال خال الحكومية في تركيا يراداتهيكل اإل

 تالسنوا              
 
 

 ت ادايرالانوع  

1611 1111 

 نسبة
 لتغيرا

% 

قيمة 
 تادايرالا

مليون 
 ريال

لنسبة ا
% 

قيمة 
 تادايرالا

 مليون ريال

لنسبة ا
% 

8302 143337 82059 53758 لضريبةات ادايرإ
2 

3089 

 خخخ خ      5093 1523 الضريبة اعداخرى مألات ادايرإلا
 
 

(5093) 

 خخخخخخ 1082 4155 ديقالصناصة والخات ادايرإلا
 

 (1082) خخخ

 (5032) خخخ  خخخ    5032 1358 صةالخات ادايرإلا من المحلي وغيرهالتمويل ا

ل من خال الحصول عليهالتي تم ات ادايرإلا
 صةانين خاقو

 (1037) خخخ خخخخخ 1037 244

 1097 1097 32133 خخخ خخخخ لملكيةات والمؤسسات ادايرإ

 1047 1047 3175 خخخ خخخخخ تاعدالمسالمنح واصة والخات ادايرإلا

 3092 3092 45247 خخخ خخخخخ تامالغراسهم والائد والفوا

 4038 4038 31315 خخخ خخخخخ لالماس أت رادايرإ

 1013 1013 411 خخخ خخخخخ تالمستحقا

 صفر 311  199117 311 33212 وعـــــــــــــــــــلمجما

 المصادر االتنةد عحى اعتمالاوث بالبالجدتل م  قبل اد اعدإ: لمصدرا
1- Turkish Statistcal Institute ,Statistical Indicators (1923-2013), Ankara 2014,585,587. 
2- Ministry of Finance, Turkey, Ankara, 2014 Budget balance table of general Government,2014. 
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 :تياآل 3 لجدتلا  في ااالبنابر  تتُ 
  نهمالالد تالفتا  )الفاراة م  الضرنبخن خرى غنرألالوكتمنة ا  ادانرالاتتكت  انبة 

ا    ه اتك 4131م ال( في عالماذ أ  رادانرالمحكنةو ا  تالمؤننا  ادانراو  امالغرات
 .3791م ا  غنر متجتدة في عادانرالا

 إلى 3791( في عام 1014لتاتن  االنرادا  الوكتمنة م  وتالي ) ااخفاض مسامل  نرفادال 
 .4132( عام   1049)

    ه أل واتهالمدة  ال خال التي توااها  ادانرإلاا عحى الوفاتل  او ا  تركنانتبن  ت    
  ادانرف  جدندة لالاد ماانجإتمكا  م   فضال  ع  أاها والدنمتمة لها  مهمة تتومل صفة ادانرالا
 لتطاي.الدخل ادر التاتن  مص نبنال اهسلوكتمنة تتاتنا

 دياقتصالاط الرئيسة للنشات المجموعاحسب ب ةلالعماهيكل تنويع  -سادساا 
دنة اقتصالا  اطالاشاعحى  الة تتت نسهالسمادي بانة اقتصالالتاتن  المهمة في اتر الموام  

جنة. ااتالالسمحنة التي تاتم بالة السمام   ا نامت اج نتطحب تاتنسااتالا  تاتن   لك ألت ولمختحفةا
راة  لك اتما اتتاتعه اتتتب  تطتر  السمل في تركنالمنتون  فوص تت ن  قتة ام  فل لك 

   .ادرالصاج تااتالالمتواق في التاتن  اب
  اطالاشاونب ب 3791م الدتلنة تما  عا  التصانفاتفق  السمل في تركناع قتة تت تت

 . 9الجدتل ناة في بالم جنةااتالا
 

 1جدول ال
 تالسنوال خال ادي في تركياقتصالاط الرئيسة للنشات المجموعاحسب بلة العماتوزيع هيكل 

(1611-1111) 

 1111 1611 تالسنوا ت
 لتغييرانسبة 

 ديةاقتصالا القطاعات %
 لعددا
 لفأ

 لنسبةا
)%( 

 لعددا
 لفأ

 لنسبةا
)%( 

وصيد  تابالغاو عةالزرا 1
 كاسمالا

8231 59013 5291 43017 (13044) 

 (1032) 1054 312 3033 391 جرالمحالتعدين وا 1

 9072 37011 2713 33017 3348 ة يليلتحوات اعالصنا 1

 1093 1075 425 1037 48  هالمياو زالغاو ءالكهربا 1

 4058 9019 3734 2097 912 لتشييداو ءالبنا 1

9 
 

 34014 37012 2719 3094 783 دقالفنارة واتجال

1 
 

 3092 5037 3123 1025 513 ت الاتصالاو لنقلا

 1017 3075 513 3035 447 ريةالعقاومين التالية والما 1

 
6 

  عيةالجما تالخدما
 لشخصيةاو عيةاجتمالاو

3425 8028 2318 39099 7047 

 3082 9017 3818 5045 991 لحكوميةات الخدما 11

 صفر 311 45714 311 32397 ـــــــيلــــاجمالا

 د عحى اعتمالاوث بالبالجدتل م  قبل اد اعدإ لمصدر:ا
1- Turkish Statistcal Institute ,Statistical Indicators (1923-2013), ANKARA 2014,P133.   
2- Turkish Statistcal Institute , Turkey in Statistics 2014, ANKARA ,2015,P40.  

  
 



 [131] أمين

 

 
 

 :تياآل 9لجدتل ا  م  خنتنتب
 ( عام1011) إلى 3791( في عام 1011م  )السمالة  ااخفاض مسامل  نرفادال لتاتن  -

4132. 
ا  اكالتي  تالننمادنةو اقتصالااشطة الافي مسام  السمالة  ج رنة في تت ن  اودتث تغنر -

اخفض  الانبة او لك    ه 3791م اعة في عال راع ا( في قط%59013تترك  بانبة )
و 4132م انة عالمدة لغال خرى خالألا  اعالاطاعحى ( %13014انبة )بتتت ع   اكثنر
 .لةالسمالتاتن  في ا ادي تماهاقتصالالتاتن  افي عمحنة  اح تركنابي عحى اجانجإمؤشر  ات  

 مؤشر هيرفندال المركب للتنويع االقتصادي -سابعاا 
لحتامنة االقتصادنة تاالجتماعنة ما  بدانة  رلننا   االقتصادنة  دفا   شكل تاتن  الااعدة

الااعدة االقتصادنةو  تاتن  قضنة المتساقبة عحى التامنة خطط رك   إ  وتركنا في لحتامنة التخطنط
 . 8تنتتضح مؤشر  نرفادال المركب لحتاتن  االقتصادي م  الجدتل 

 

 1جدول ال

 (1111-1611المركب للتنويع االقتصادي في تركيا للمدة ) مؤشر هيرفندال

 المتغير
1611    

% 
1111      

% 
1111      

% 

الخطة 
الرابعة 

(1616-
1611) 
% 

الخطة 
 التاسعة

(1111-
1111) 
% 

اجمالي 
 التغيير

% 

 1012 --- --- 1011 --- 1012 الناتج المحلي االجمالي

 1013 --- --- 1043 --- 1014 الصادرات
 1014 --- --- 1013 --- 1011 االستيرادات

اجمالي تكوين راس المال 
 الثابت

--- --- --- 1048 1045 1011 

 1015 --- --- --- 1049 1014 االيرادات الحكومية

 1011 --- --- 1011 --- 1011 العمالة
 1012 1045 1048 1047 1049 1011 معامل هيرفندال المركب

المسادلة المنتخدمة م  قبل: الخطنبو و تاعتمادالبوثعداد الجدتل م  قبل الباوث بانتخدام مسطنا  إتم  :رالمصد
المؤتمر  إلىبوث مادم  االقتصادالنستديوالتسات  الخحنجيو التاتن  تالامت في  وعتضممدتح  تتركدال

 . 41-43و  4132الرناضو  الخحنج السربي. دتل مجحذ األتل لكحنا  ادارة االعمال في
 

 : اآلتي 8نتبن  م  الجدتل 
التامنة في  طتالهدف االنتراتنجي ال ي تباته خطالتاتن  االقتصادي م  مفهتم  ااطالقا  

تاتن  الااتج ت نكحنة أتصر عحى التاتن  في مصادر الدخل لنا  لتافن    ا الهدف ال تا  اآلإكناو فتر
نة الصادرا  تاالنتنرادا  تاتن  با مها أخرى تأاما تستمد عحى مؤشرا  إالموحي االجماليو ت

 الاطاعا نرادا  الوكتمنة تتت ن  السمالة عحى ذ المال الثاب و اإلأجمالي تكتن  رإتك لك 
 تةلناالقتصادنةو تلمسرفة التنط الونابي لحمتغنرا  لمؤشر  نرفادال المركب لحتاتن  االقتصادي 

)الااتج  ( ت ي4132-3791ة لحمدة )فراونب البنااا  تاالوصالنا  الرنمنة المتتبمؤشرا  ت
ذ المال أجمالي تكتن  رإنتنرادا و االنرادا  الوكتمنةو اال الموحي االجماليو الصادرا و

 : نأتي(و تبن  ماو السمالةالثاب 
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 ( ااطةو 1012سامل  نرفادال المركب لحتاتن  االقتصادي قد ااخفض بمادار )مسدل م  إ
مؤشر  تت ( 4132-3791خالل المدة ) ااطة( 1045( ت )1011و  المسامل بن  )تتترا

 . حتاتن  االقتصاديل نجابيإ
 في تاتن   محوتاأ   دافها تقدرا أ  م  توانق ( تمكا4132-3791خالل المدة ) تركنا  إ

 .الااعدة االقتصادنة

 المقترحاتاالستنتاجات و
 االستنتاجات -أوالَ 
ثييره التاضييح فييي السمييل عحييى تاتنيي  الااعييدة أافر جهييتد الاطيياعن  السييام تالخيياص لتاييكييا   .3

 يداف التامتنية الرلننية التيي تتضيوها التامنةو تتم ااجا  السدند م  األاالقتصادنة تدف  عمحنة 
ذ الميال أؤشيرا  الاياتج االجمياليو تتكيتن  ر مها: مأرا  االقتصادنة الكحنة تالتي م  المؤش

الاييتى البشييرنةو تمؤشييرا  منييا مة الاطيياع الخيياص فييي السمحنيية التامتنييةو  الثابيي و تتامنيية
تتاشنط التجارة الخارجنةو تتاشنط تتطتنر نتق السملو تكا  لحجهتد التاانمنية التيي اتخي تها 

ت نييادة االنييتثمارا  الموحنيية  الوكتميية  دتر بييار  تمحمييتذ فييي دفيي  عجحيية الامييت االقتصييادي
 جابخيو تاال التكاتلتجنا .جابنةو تتدفق الااد األتاأل

نهام الاطاع ال راعي تالصااعا  التوتنحنة تالبااء تالتشنند في البانة االاتاجنة في إتاحص  .4
االقتصاد التركيو تت اند تتاتع انهاما  الاطاعا  االقتصادنة االخرى خالل المدة  اتها في 

في تاتن  االقتصاد خالل المدة  نجابنا لحوكتمة التركنةإج الموحي االجمالي نُسَُد مؤشرا الاات
 (. 4132-3791الممتدة بن  )

وصتل تاتن  تاضح في تركنبة  نكل الصادرا  النحسنة في تركناو ت نادة في قنمة   .1
( محنت  359339قنمة ) إلى 3791( محنت  دتالر في عام 3139الصادرا  الكحنة بمادار )

االال  تالمسدا  تتنالل  م اعنة و تترك   في  نادة الصادرا  الصا4132دتالر في عام 
   .تالمتاد الكنمناتنة تالمتاد المصاسة المتاتعة المكال  ت الاال

النحسنة م  خالل تافن  نتراتنجنة تننانا  مرنتمة  انتنراداتهاتمكا  تركنا م  تاتن   .2
اخفاض المحوتا في انبة تاردا  النح  منباا في خطط التامنة المتساقبةو م  خالل اال

تاد المصاسة المصافة بشكل رلنذ ع  طرنق المتاد تاالال  تالمسدا  تتنالل الاال تالم
 كل )ماعدا التقتد( .الخام تالمتاد غنرالصالوة لأل

متق  لها عحى خارطة االنتثمارا  السالمنة  قام  تركنا بتافن  خطتا  عمحنة تفس الة النجاد .5
 .بهدف تس ن  مكااتها كمرك  اقحنمي خ تجاري خ اقتصادي

 فا تركنا في االنرادا  الوكتمنة عحى االنرادا  الضرنبنة بشكل محوتاو تال منتها   تستمد .3
 التسات  ماامة ماطاة في التاافننة الشركا  ضرالب مسدال  اكثر م  بتاودة تواى تركنا

نتبن  ا  تركنا واتل  الوفاا عحى االنرادا  التي توااها و ت(OECD) تالتامنة االقتتصادي
خالل المدة  اتها لكت  ا    ه االنرادا  مهمة تتومل صفة الدنمتمة لهاو اضافة ل لك تمكا  

 م  انجاد مااف  جدندة لالنرادا  الوكتمنة تتاتنسها نبنال لتاتن  مصادر الدخل التطاي.
غنرا  ج رنة في تت ن  قتة السمل في مسام االاشطة االقتصادنة في تركناو ا  كاا  ودتث ت .9

و لك    ه الانبة ااخفض  3791( في قطاع ال راعة في عام %59013تترك  بانبة )
ل خرى خالعا  األتتت ع  عحى الاطا4132( في عام %13014  بحغ  انبة )إ واركثن

نجابي عحى اجاح تركنا في عمحنة التاتن  االقتصادي في إ(و ت  ا مؤشر 4132-3791المدة )
   ا المجال .

ناذ في  تشكنل المااخ الماللم لتوفن  ألتاانمي تالاااتاي في تركنا دتر كا  لالطار ا .8
اشاطا  الاطاع الخاص م  خالل تخفنف الانتد تتاحنص االجراءا  تن  الاتاان  الفاعحةو 

متسحاة باشاطا  عمال المختحفة تال م  المطحتب الاجا  األلمالنة تالبما ناحل م  التكالنف ا
عمال ال ي نصدر ع  الباك مرك ا متادما في تارنر ممارنة األواا    إ الاطاع الخاصو 
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جمالي تت انده لاطاع الخاص في الااتج الموحي اإلالدتليو تكاا  اتنجة  لك ارتفاع منا مة ا
 بشكل منتمر.

 و وتيى اآل 4114ماي  عيام  تالمجتم  الدتلة منتتى عحى منبتقة غنر اصالوا  تركنا شهد  .7
 ةالموترني الاضيانا مي  السدند في تاشاطه التركي الوضتر  نادة في   ه االصالوا  هم نأت
جيراءا  الفتقنية تماهيا  نيادة التاشيفو و تاتخي   الوكتمية مجمتعية مي  اإلةقحنمناأل بنلتها في

 نيسارأب تضمااها الطاقة من أمباشرو ت بشكل الخارجنة متالاأل رؤتذ تتاحنص الافاا و ج ب
 نيدي السامحيةاأل اايص مشيكحة تويل   المهايي التسحينم صيالحإالبسنيدو  المنيتتى عحيى اقتصيادنة
داري لحدتليية تضييما  الشييفافنة تالمراقبيية اإل صييالح الجهييا إالسمييلو  بنليية تتونيين  الميا رةو

 تالموانبة.
( ااطةو 1012المركب لحتاتن  االقتصادي قد ااخفض بمادار )   مسدل مسامل  نرفادالإ .31

( ت ي مؤشر 4132-3791الل المدة )( ااطة خ1045( ت )1011تتراتو  المسامل بن  )
 نجابي لحتاتن  االقتصادي. إ

 
 المقترحات -ثانياَ 
عحى تاتن  الااعدة االقتصادنة  لحسملالاطاعن  السام تالخاص  بن  التننق تالتسات  المنتمر .3

را  االقتصادنة  داف التامتنة الرلننة التي تتضوها المؤشاأل تلتوانقتدف  عمحنة التامنةو 
ذ المال الثاب و تتامنة الاتى أؤشرا  الااتج االجماليو تتكتن  ر مها: مأالكحنة تالتي م  

و تتاشنط التجارة الخارجنةو البشرنةو تمؤشرا  منا مة الاطاع الخاص في السمحنة التامتنة
كا  لحجهتد التاانمنة التي اتخ تها الوكتمة دترا بار ا  إ تتاشنط تتطتنر نتق السملو 

موحنة تاالجابنةو تتدفق الااد تمحمتنا في دف  عجحة الامت االقتصادي ت نادة االنتثمارا  ال
 جابخيو تاال التكاتلتجنا .األ

عطاء أ منة أكبر لحاطاع ال راعي تالصااعا  التوتنحنة تالبااء تالتشنند في البانة االاتاجنة إ .4
خرى خالل المدة  اتها األفي االقتصاد التركيو تت اند تتاتع انهاما  الاطاعا  االقتصادنة 

 نجابنا لحوكتمة التركنة في تاتن  االقتصاد.إمؤشرا  في الااتج الموحي االجمالي نُسَد  
داري لحدتلة تضما  اإل اصالح الجها  تالننمااالصالوا   عحى تتنرة انتمرار تركنا .1

 الوضتر  نادة في االصالوا  هم نأالتي ع    متقسها ت الشفافنة تالمراقبة تالموانبة
 قحنمنة .تاإل الموافل الدتلنة في تاشاطه التركي

 لحشركا  جارنةالت السالما  تقدرا  التصمنم تتونن  تالتطتنر البوث منتتى رف  .2
 تالبانة رنةتاالدا التشرنسنة الاام عحى التونناا  م  الم ند دخالإ ع  فضال   التركنةو
 تتطتنر او التوتنحنة ا الصااع قطاع تجاه الت اماتها عحى تؤكد اهاإت الاالمة. االناننة
التركي الرتباطاته القتصاد ود الاطاعا  الرلننة تالمهمة المكتاة لأ  ا الاطاع   أ باعتبار

 مامنة تالخحفنة تالادرة الفالاة عحى التسامل م  بانة الاطاعا .األ
 

 المصادر
  المصادر باللغة العربية -أوالا 
المؤتمر األتل لكحنا  ادارة  إلىبوث مادم  التاتن  تالامت في االقتصاد النستديو الخطنبو د. ممدتح عتضو .3

 .41-43و  4132االعمال في دتل مجحذ التسات  الخحنجيو الرناضو 
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