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  المستخلص

العقود  خالل  ملموسًاشھدت العالقات االقتصادیة بین الدول المتقدمة والنامیة تطورًا
الثالثة األخیرة، إذ توسعت حركة التجارة الخارجیة وازدادت تدفقات رؤوس األموال األجنبیة 

 بانتھاج سیاسة اقتصادیة ١٩٨٠بدأت تركیا في عام . وتطورت آلیات تنفیذ االستثمارات األجنبیة
ارد وباالعتماد على تدفق الم"  التحدیث- اإلصالح- االنفتاح"جدیدة كان من أبرز أعمدتھا 
 اإلنتاج وتشجیع المنافسة وإصالح القوانین وتخفیف ةصخالخارجیة بكافة أنواعھا وخص

 . وإداریًا ومعرفیًاالضوابط اإلداریة البیروقراطیة وتحدیث كافة قطاعات االقتصاد تكنولوجیًا
 بتقدیم خلفیة مرجعیة ألھم تستھدف ھذه الدراسة التقصي عن تطورات االستثمار األجنبي دولیًا

ثاره االقتصادیة المختلفة، ثم أھدافھ وتوزیعھ الجغرافي والقطاعي في آالدراسات التي تناولت 
من  . ٢٠٠٦-١٩٧٠تركیا، ثم االختبار القیاسي ألثره في فجوتي الموارد االقتصادیة خالل الفترة 

في  یجابیًا إ إن لالستثمار األجنبي المباشر دورًا:أوًال :أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة
 أظھرت النتائج التقدیریة أن التوسع :إحداث التغیرات الھیكلیة التي شھدھا االقتصاد التركي، ثانیًا

في جذب االستثمار األجنبي یؤدي إلى توسیع فجوتي الموارد المحلیة واألجنبیة في االقتصاد 
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Abstract  

 
A real progress during the past three decades has showed prominent economic 

relationships between the developed and growing countries. There was an enlargement in 
the foreign commercial movement, an increase in the flowing of the foreign capital, 
development in the technique of foreign investment (FDI), (transferring of technology, 
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researches, promote the exports, as well as providing advices and experts and 
management). Turkey was one of the countries which attracted a massive amount of the 
foreign investment since its independence to accelerate the economic growth. The present 
study analyzed the complexities relating to the interaction between foreign and domestic 
sources of FDI in growth process of Turkey. Theories of foreign direct investment behavior 
and examines have been reviewed with the empirical studies about the role of them in 
developing the economic welfare in Turkey. The empirical analysis based on OLS, and we 
found; first, the FDI contribute positively to structure adjustment, and we confirmed that 
FDI is growth enhancing .Second, there is a direct effect of FDI in expanding the internal 
and external gaps in the Turkish economy. 

  
    ةمقدمال

 خالل  ملموساً والنامية تطوراًالمتقدمةشهدت العالقات االقتصادية بين الدول 
، إذ توسعت حركة التجارة الخارجية وازدادت تدفقات رؤوس االخرين العقدين
  .األجنبية تنفيذ االستثمارات آلية وتطورت األجنبية األموال

 ،قط من الناحية الكمية في عالمنا المعاصر ليس فاألجنبيةنمت االستثمارات 
 تسهم في حل مشاكل ألنها وذلك ،واألهدافها تغيرات جذرية في التنظيم تبل رافق

 وتوسع حركة التجارة ،ق الفجوة بين الشمال والجنوبي وتضي،المجتمع الدولي
االستثمارات  ن إذ إالدولية وزيادة الكفاءة في تخصيص الموارد العالمية النادرة،

س المال ألر  مصدراًتليس Foreign Direct Investment (FDI)ة المباشر األجنبية
 واإلدارية للتكنولوجيا الحديثة والمهارات التنظيمية  مصدراًوأيضاً بل ،فحسب

وشبكات التسويق والمقدرة على تحفيز المنافسة واالبتكار واالدخار والنمو 
  .االقتصادي

برز أعمدتها أجديدة  بانتهاج سياسة اقتصادية ١٩٨٠بدأت تركيا في عام 
باالعتماد على تدفق الموارد الخارجية بكافة أنواعها "  التحديث- اإلصالح-االنفتاح"

 اإلنتاج وتشجيع المنافسة وإصالح القوانين وتخفيف الضوابط اإلدارية خصةوخص
  . وإدارياً ومعرفياًالبيروقراطية وتحديث كافة قطاعات االقتصاد تكنولوجياً

  
  ة البحثيفرض

 في مباشرة ثاراًآ المباشرة األجنبية لتدفق االستثمارات نأرض البحث يفت
 واألجنبية Saving Gap) االستثمار-االدخار( تقليص فجوتي الموارد المحلية

   .Foreign Gap)  االستيرادات–الصادرات (
  

   البحثهدف
 وتقديم  دولياًاألجنبي الدراسة التقصي عن تطورات االستثمار هذهتستهدف 

 أهدافه االقتصادية المختلفة، ثم ثارهآتناولت التي ة مرجعية ألهم الدراسات خلفي
 فجوتيوتوزيعه الجغرافي والقطاعي في تركيا، ثم االختبار القياسي ألثره في 

  . خالل العقود الثالثة الماضيةالموارد االقتصادية
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  منهجية الدارسة
 األجنبيتثمار ستخدم البحث المنهج التحليلي لوصف طبيعة ودور االسا

 المنهج التطبيقي لقياس  عنفضالًفي االقتصاد التركي،  و عالمياًواتجاهاته السلوكية
  . االقتصادية بأشكالها المختلفة المختلفة على المواردتأثيراته

  
  االستثمار األجنبي وتطوره على المستوى الدولي

ي تستثمر أو  الت)*(حد أشكال التدفقات الخارجيةأإن االستثمار األجنبي هو 
 ويمارسون ، في القطر المعني في مشروعات استثمارها األفراد غير المقيمينيعيد

االستثمار غير : دارتها بأنفسهم أو بواسطة المساهمين معهم، وتأخذ شكلين رئيسينإ
 Portfolioا يطلق عليه االستثمار المحفظي وهو مIndirect Investmentالمباشر 

Investment األسهم قصيرة من الزمن مثل مدة ول مالية صرفةات وهي موجود 
 وهو استثمار حقيقي طويل Direct  Investmentواالستثمار المباشر. والسندات

 داخل االقتصاد أجنبية صيغة فتح فروع ويأخذ  إنتاجياًأصالً على شكل إنشاء األجل
 اً شراء نسبة من مشروع وطني ويتضمن مصلحة دائمة وسيطرة  وصوتأوالوطني 

ة ما من كيان مقيم في اقتصاد ما على مشروع مقام في اقتصاد  في إدارة منشأفعاالً
للملكية % ٥١ -%١٠ بين ، وتضع كثير من الدول نسبة تتراوح عموماًخرآ

س المال أ هذا االستثمار في الوقت الحاضر القناة الرئيسة لتدفق رد، ويعاألجنبية
  .الخاص بين الدول

جنبي ليس صيغة جديدة في العالقات االقتصادية إن تدفق االستثمار األ
 إلى القرن السادس عشر عندما قامت الدول ئه يمكن إرجاع نشو، فتاريخياًدوليةال

أجهزة تنفيذية لسياساتها بوصفها االستعمارية بتكوين شركات تجارية احتكارية 
ولية مين تدفق المواد األأاالقتصادية في الدول التي وقعت تحت سيطرتها بهدف ت
 تطورت ١٩٠٠ -١٧٠٠الضرورية لتغذية صناعاتها وتوسيعها، وخالل الفترة 

تمارس االستثمارات األجنبية إلى مؤسسات احتكارية مصرفية تجارية وصناعية 
، وصاحب الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر نشاطها على المستوى الدولي

 في  بل وأيضاً،سلع والخدمات ليس فقط في التبادل التجاري من ال ملحوظاًتوسعاً
وقد شهدت العقود  .تدفق االستثمار األجنبي من الدول األوربية إلى الدول النامية

 نحو تدويل رأس المال وإقامة تحالف بينه تجاهاًإالتي تلت الحرب العالمية الثانية 

                                                 
لمـساعدات الخارجيـة،   ا: ساسـية المم المتحدة التدفقات الخارجية إلى ثالث أشـكال أ    تقسم ا ) *(

  .جنبي المباشر وغير المباشر، القروض الخارجيةاالستثمار األ
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 زاد تدفق إذ .وبين رأس المال المصرفي والصناعي على المستوى الدولي
 المال رأس من األخرى باألنواع بشكله المطلق والنسبي مقارنة ألجنبيااالستثمار 
 متوسط إلى من متوسط يقل عن نصف مليار دوالر في عقد الستينات األجنبي
 مليار دوالر خالل عقدي السبعينات والثمانينات بمتوسط معدل نمو ١٣ و٣يقرب 

 مليار دوالر ٣٦ حوالي إلىواستمر بالزيادة ليصل ، ١٩٩٠-١٩٨٠للفترة % ١٠
في عقد التسعينات التي  مستويات عالية جداً إلى قفز أن، ثم ما لبث ١٩٩٠عام 

 للعولمة نتيجة بين الدول األجنبية األموالشهدت حركة واسعة لتدفق رؤوس 
  مليار دوالر عام١١٦ إلىقفز ف تدفقات الموارد، أمام القيود وإزالة األسواقوانفتاح 
 مليار دوالر عامي ٣٧٩و٣١٤ و٢٠٠٠ام  مليار دوالر ع٢٥٦ و١٩٩٥
هم أ، و)٢و١( من التفاصيل أنظر الجدولين  لمزيد على التعاقب٢٠٠٦و٢٠٠٥

يات المتحدة واليابان  هي الوالاألجنبيةالدول التي هيمنت على تنفيذ االستثمارات 
ول أما أهم الدول المتلقية لها فكانت الصين والواليات المتحدة وألمانيا ود .وبريطانيا

 من هذه التدفقات قد تركز في عدد محدود  واسعاًن جانباًإف، آسيان، وبصورة عامة
مواردها مثل اندونيسيا وماليزيا من الدول النامية وهي التي تمتلك ميزة نسبية في 

 كبيرة مثل الصين وتايالند والبرازيل، ازيل وشيلي أو التي تمتلك أسواقاًوالبر
 حيث الكلف الواطئة ،اعات التحويلية المتجه للتصديروالمناخ المالئم إلقامة الصن

متضمنة أجور العمل الواطئة ووفرة العمل الماهر والبنية األساسية المتطورة هونك 
كا  دولة من أمري١١ حصلت إذ ،كونك، ماليزيا وسنغافورة وتايوان واألرجنتين

ر األجنبي من إجمالي تدفقات االستثما% ٧٥ الالتينية وشرق آسيا على مايقارب
 على المذكورة آنفاً للفترة  التدفقات قطاعياًهذه وقد تركزت .٢٠٠٤-١٩٩٥للفترة 
% ٤,٥ في قطاع الصناعة التحويلية،% ٣٧في قطاع البترول، % ٤٠: آلتيالنحو ا

  .في بقية القطاعات% ٨في قطاع الخدمات، % ١٠في قطاع التعدين، 
  

   ١جدول ال
   بليون دوالرعالمياً  FDI تدفق االستثمار األجنبي المباشر

  دول نامية  دول متقدمه  العالم  السنوات
١٤,٢  ٤٣,٨  ٥٨  ١٩٨٥  
٣٦,٠  ١٦٥,٦  ٢٠١,٦  ١٩٩٠  
١٢٠  ٢٢٢  ٣٤٢,٦  ١٩٩٥  
٢٥٦,٢  ١١٤٦,٢  ١٤١١,٤  ٢٠٠٠  
٢١٢,٢  ٦٠٩,١  ٨٣٢,٦  ٢٠٠١  
١٦٦,٤  ٤٤٢,٣  ٦٢٢  ٢٠٠٢  
١٧٨,٧  ٣٦١,٢  ٥٤٦,١  ٢٠٠٣  
٢٨٣  ٤١٩  ٧٤٢,٢  ٢٠٠٤  
٣١٤,٥  ٥٩٠,٣  ٩٥٤,٨  ٢٠٠٥  
٣٧٩,٤  ٨٥٧,٥  ١٣٠٥,٩  ٢٠٠٦  
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  ٢جدول ال
  توزيع االستثمار األجنبي المباشر بين الدول النامية        بليون دوالر

  السنوات
إجمالي 

  الدول النامية
  أفريقيا

آسيا 
والمحيط      

  الهادي

أمريكا الالتينية       
  والكاريبي

أوربا 
  الشرقية

٠,١٥  ٦,٢٤  ٤,٧٤  ٢,٤٤  ١٤,٢  ١٩٨٥  
٠,٧٥  ٩,٨  ٢٢,٢  ٢,٨  ٣٥,٩  ١٩٩٠  
٤,٦  ٢٩,٦  ٧٧,٥  ٦,١  ١١٦  ١٩٩٥  
٩,١  ٩٧,٨  ١٤٤,٨  ٩,٧  ٢٥٦,١  ٢٠٠٠  
١١,٥  ٧٨,٥  ١٠٦,٤  ٢٠  ٢١٢,١  ٢٠٠١  
١٣,٤  ٥٤,٤  ٩٢,٨  ١٣,٥  ١٦٦,٤  ٢٠٠٢  
٢٤,٢  ٤٤,٧  ١٠٢,٦  ١٨,٦  ١٧٨,٧  ٢٠٠٣  
٤٠,٣  ٩٤,٣  ١٤٩,٢  ١٨,١  ٢٨٣,١  ٢٠٠٤  
٤١,٢  ٧٥,٥  ١٦٧,٢  ٢٩,٧  ٣١٤,٤  ٢٠٠٥  
٦٩,٣  ٨٣,٨  ١٩٩,٥  ٣٥,٥  ٣٧٩,١  ٢٠٠٦  

United Nation , World Investment Report, 2007, New York, various pages.       
  

  ثار االستثمار األجنبيآمناقشة اآلراء االقتصادية المختلفة التي تناولت 
 من قبل البعض، واالنتقاد الالذع من قبل فيهما من نقطة تلقت المديح المبالغ 

 في تنمية الدول األجنبية مثلما حصل بالنسبة لدور االستثمارات خراآلالبعض 
  .النامية

شّكل ارات األجنبية على االقتصاد الدولي ن انتشار االستثمأفالقسم األول يرى 
بروز مرحلة جديدة من التكامل الدولي واالعتماد المتبادل بين الدول ذات الكفاءة 

 أن، ويفترض هؤالء ى ذات المستوى المنخفض لإلنتاجيةاإلنتاجية العالية وأخر
 االستثمار األجنبي يؤدي إلى تعظيم العائد الكلي لمجموع الدول المشتركة في

ن كافة الدول تستفيد من هذا العائد في شكل زيادة قاعدة تكوين أ و،اإلنتاج الدولي
 )  D.H.Robetson(رأس المال الثابت وزيادة اإلنتاجية الكلية، إذ يرى روبرستون 

نها تقدم الحزمة أل كفاءة في تنظيم التبادل الدولي أكثر األجنبية االستثمارات نأ
 عاملة مدربة وأيدي من تمويل وتنظيم (Production Packaged)  الكاملةاإلنتاجية

إلى خلق A.Hirchman تسويق حديثة، ويدعو هيرشمان ائق  وطرةوتكنولوجيا متقدم
أفضل الظروف لتوظيف رأس المال األجنبي الخاص في اقتصاديات الدول النامية 

 من رأس المال   وأكثر تأثيراًن رأس المال األجنبي أفضل تجهيزاًأويؤكد 
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ويحاول . واالستثمار المحلي بالنسبة للخطوة األولى من عملية التنمية االقتصادية
أن يبرهن بأنه ال يمكن ألي وسيلة كسر حلقة الفقر H. Kinllough  االقتصادي 

ويؤكد . االستثمارات األجنبيةب أنهالمفرغة للبؤس والفقر والبطالة غير االستع
 التوجه نحو االستثمارات نأ W.Thorwb ويليام ثورب األمريكياالقتصادي 

 مالية أعباءن الدول النامية ال تتحمل أية أل ، وسيلة لتحفيز النموأفضل األجنبية
 لالستثمارات على ضرورة التوجه غير المتوازن وأكدنتيجة لهذا االستثمار، 

. األخرى تحقيق تقدم في القطاعات إلى ألن التقدم في قطاع معين سيقود ،األجنبية
والتي شملت مجوعة من OECD   األوربية الدراسة التي اعدتها المجموعة رتوأظه

يرافقها % ١ بنسبة األجنبي زيادة االستثمار نأالدول النامية ذات الدخل المتوسط 
 القومي الناتجفي نمو % ٠,٣ وICORس المال معامل رأفي% ٠,٨ تحسن بنسبه

 في أفضل كفاءة ىإلس المال أ ويؤشر التحسن في معامل رGNP اإلجمالي
 ,Borenszteinوتشير الدراسات الجديدة، . لتلك الدولاإلجمالياالستثمار المحلي 

Gregorio and Lee 1998, Markusen and Venable 1999, Zkang 2001 : إلى أن
 بل هو القطاع القائد للنمو ،يجابي في النمو االقتصاديور إدستثمار األجنبي لإل

  : وذلكForeign Investment -Led Growth وية في الدول األسيوخصوصاً
  . جديدة للعملاًس المال ويخلق فرصأنه يساعد على تراكم رإ  . أ
 . تساعد على تشجيع الصادرات الصناعيةإنها . ب
ة ردا المهارات والتقنيات الحديثة واإل ترفد التنمية بموارد جديدة مثلإنها . ت

  .والمعلوماتية
 تعمق من حالة األجنبيةثمارات  االستنأ آخرون يرى اقتصاديون  حينفي
، فهي تزيد ن تحقيق تكامل وتبادل دولي حقيقي ع والهيمنة في العالم بعيداًالتبعية

من درجة الالمساواة في توزيع الدخول على المستوى الدولي وداخل كل دولة على 
 إلى ما يفضي  غالباًاألجنبي الصافي لالستثمار األثر نأإذ يرى ستيفن هيمر . احد
بينما . في الدول النامية المضيفة) ميزان المدفوعات(على قاعدة الموارد ائج سلبية نت

 يتم تمويل ، إذ لموارد الدول الناميةن هذا التدفق يمثل استنزافاًأR.Vernon يرى 
 مما يحرم الشركات الوطنية من ،معظمه من المصارف المحلية وأسواق رأس المال

فرنون نسبة التمويل المحلي ، ويقدر لنادرة أصالًم من االدخارات المحلية امهجزء 
 دوالرات تجمع من مصادر ة إذ مقابل كل دوالر مستثمر هناك ثالث،%٣٠ بحدود

 في تؤثر بشكل سلبي األجنبيةن االستثمارات إ ذلك ف عنفضالً. السوق المحلية
ية العادات االدخارية في الدول النامية عن طريق تسويق تكنولوجيتها االستهالك

Consumption Technologies  واسعة لتغير إعالنيةوالتي تقوم على حمالت 
 لألنماط مما يؤجج عامل المحاكاة والتقليد ،العادات االستهالكية في الدول النامية

لالستهالك في الوقت الذي ال   هائالً الذي يخلق ميالًاألمر ،االستهالكية الغربية
 أخذت التبعية االستهالكية قد هذه نأيرى فورتادو و.  محدودةاإلنتاجيةتزال قدراتها 

 األنماط ما يلبي إنتاج التركيز على إلىث تحولت ي بحاإلنتاجيةتتجذر في البنية 
، Production Dependency اإلنتاجية زيادة التبعية إلى بالتالي وأدت ،االستهالكية
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 الشرعية رضيةاأل تهيئة هو األجنبيةخطر ما يصاحب تدفق االستثمارات أولعل 
لحها  واحتياجاتها ومصايتالءم من تغير للقوانين والتشريعات المحلية بما النسيابها

 P.Streeten and دراسة سترتين واللأكدتوقد . وليس في صالح الدول النامية
S.Lall   إيرانكينيا، الهند، ، جامايكا( شركة لست دول نامية ١٥٩على عينة من ،

 على األجنبية لالستثمارات اإلجمالي األثر أن إلىصال وتو) كولومبيا وماليزيا
 في جميع  التحوالت المالية والمعامالت التجارية كان سلبياً–موازين المدفوعات 

 من قاعدة الموارد المحلية واألجنبية،  تنقص فعالًأنها كينيا، بمعنى باستثناءالدول 
. من دول العينة% ٦٠ على نمو الدخل القومي في في حين كان األثر إيجابياً

 منها مصر واندونيسيا  نامياً على عينة من ستة عشر بلداFryًوأظهرت دراسة 
 في ن االستثمارات األجنبية تؤثر سلباًأ وماليزيا ونيجيريا والباكستان وتركيا
 يرى عدد من االقتصاديين خرآمن جانب  .معدالت االدخار واالستثمار المحلي

 أن  H.Maggoff, Hufbauer, Lall, Dunning, Yasugi, Billrebeck, Adler أمثال
 طائلة من  تشكل أداة الستغالل الدول النامية فهي تحقق أرباحاًاألجنبيةاالستثمارات 

 بلدانها إلى األرباح من األكبر  وتعيد الجزء ،استثماراتها ومن تسويق تكنولوجيتها
 الخارجية بالشركات ورسوم  على القروض والفوائداألرباح عديدة منها بأشكال األم

في المشروعات المحلية وعوائد تصدير  األجانب ودخول العاملين اإلدارة
 الالزمة للمشروع، وليس من الصعب االستيراد أسعار في والمغاالةالتكنولوجيا 

تتفوق على تدفقات االستثمار الداخلة Outflow  التحوالت العكسية نأمالحظة 
Inflow ، الذي يترتب علية زيادة األمر ، الصافي يكون سلبياًثراأل نأويعني ذلك 

لدول  استثمرت ااألسيوي ألرقام صندوق النقد لمدفوعات، فوفقاًاالخلل في ميزان 
، في حين بلغ التدفق ١٩٩٧مليار دوالر عام ٩٧ المتقدمة في دول آسيان مايقارب

 Rand من  وتشير الدراسات الحديثة لكل.١٩٩٨ عام مليار دوالر ١١٢العكسي 
and Trap 2002, Razin, Sadka and Yuen 1999 دي ؤ تاألجنبية االستثمارات نأ

سلبية على الرفاهية االجتماعية  ثارآ تذبذبات شديدة في النمو االقتصادي ولها إلى
 المال رأس من األخرى األنواع من  تقلباًأكثر وأنها ،في معظم الدول النامية

  .األجنبي
 في األجنبي االستثمار تأثيرات حول الجدل ال زال قائماً إنوخالصة ما تقدم 

النمو حسب الدول ومراحل التطور التي يمر بها البلد والتطور المالي ومستوى 
  .التعليم والمهارات التي يمتلكها البلد
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  ا في تركي وتوزيعها القطاعياألجنبيةتطور االستثمارات 
 على أثر عقد معاهدة ١٥٣٥  عامتركيا إلىفي  تدفق االستثمار األجنبي يعود

تعاون اقتصادية واجتماعية بين فرنسا والدولة العثمانية حصلت بموجبها على 
امتيازات واسعة تتعلق باإلعفاءات الكمركية وحرية التجارة وتسهيل نشاط الشركات 

وبعد االستقالل الكمالي أصبح  .والمصارف األجنبية على أراضي الدولة العثمانية
 أكدت الحكومة ، إذمام تطبيق فلسفة سياسية واقتصادية ليبراليةأ فتوحاًالطريق م

على أهمية الدور الذي يمكن أن يمارسه رأس المال األجنبي في تنمية وتطوير 
  نفسه،واستمرت الحكومات التركية المتعاقبة على النهج .االقتصاد التركي

، ١٢٢٤نبية برقم  قانون تشجيع جذب االستثمارات األج١٩٥٤وأصدرت في عام 
ومع . ١٩٨٠ مليون دوالر عام ٢٢٨ ولم يتجاوز ن حجم التدفق ظل محدوداًأإال 

اإلعالن عن برنامج االستقرار واإلصالح االقتصادي في بداية عقد الثمانينات احتل 
 قدمت الحكومة حزمة من إذ،  بقوة الواجهة من جديداالستثمار األجنبياستقطاب 

القوانين واألنظمة التي تعوق من  من اً وعدلت كثير،جيعيةالحوافز والتدابير التش
 ١٧٨٤ إلى ١٩٨٨ مليون دوالر عام ٨٢٤نسيابه من أدى إلى زيادة التدفق إلى إ

، ثم عاد ٢٠٠٠ عام ٣٤٧٧، و١٩٩٥ مليون عام ٢٩٣٨ و١٩٩٠مليون دوالر عام 
ية حادة زمة اقتصادالثانية لتعرض االقتصاد التركي ألوانخفض في بداية األلفية 

 وانخفاض أسعار صرف الليرة ادة المديونية إلى مستويات عاليةترتب عليها زي
عامي  ١٢٠٨ و٢٢٤٣، إذ انخفض إلى %٤٠ التركية تجاه الدوالر بنسبة

  . على التعاقب٢٠٠٣و٢٠٠٢
 إلى ١٩٨٠ شركة عام ١٠٠ عدد الشركات العاملة في تركيا من وقد ارتفع

 شركة ٣١٦١ إلى ١٨٦٥، ومن %٨، ٢٢ بمعدل نمو ١٩٨٥ شركة عام ١١٠٩
 شركة عامي     ٦٥١١ و٥٣٢٨والى % ٣٥ بمعدل نمو ١٩٩٥-١٩٩٠بين عامي 

وقد اهتمت الحكومة التركية بتشجيع االستثمارات . على التعاقب ٢٠٠٥و  ٢٠٠٠
حتها تسهيالت إضافية كالسماح نوم) *( من منطقة الخليج العربيال سيماالعربية  و

دون قيد حول تحديد نسب المشاركة وإتاحة من ت التركية لها بمشاركة الشركا
 دون شروط والسماح لمواطنيها  منالفرصة للمستثمرين الخليجيين بتملك العقارات

  .٣ انظر الجدول ،دون الحصول على تأشيرة دخولمن بدخول تركيا 
يوضح هذا التدفق الهائل للشركات توفر الفرص االستثمارية المربحة فيها 

  .  بين الشرق والغرباًجسر بوصفها موقع تركيا الجغرافي وأهمية 
  
  
  

                                                 
يعود سبب اهتمام الحكومة التركية باالستثمارات الخليجية إلى القرب الجغرافي وتوفر رؤوس        )*(

ا من جهة، واستمرار األوضاع المتردية في لبنان والذي كان يشكل مركز الجذب            األموال فيه 
 .األول سابقاً
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  ٣ جدولال

  حجم االستثمار األجنبي المتدفق إلى تركيا        مليون دوالر                   
  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٥  ١٩٨٠  السنوات
FDI  ١٢٠٨  ٢٢٤٣  ٢٧٢٥  ٣٤٧٧  ٢٩٣٨  ١٨٦١  ٧٩٧  ٢٢٨  

عدد 
  الشركات

٦٥١١  ٦٢٨٠  ٥٨٤١  ٥٣٢٨  ٣١٦١  ١٨٥٦  ٤٠٨  ٧٨  

  
ركزت معظم االستثمارات األجنبية في الصناعات التحويلية وقطاع ت

من االستثمارات % ٦٦  توجه مايقارب١٩٩٠ -١٩٨٠الل الفترة التصدير، فخ
األجنبية إلى قطاع الصناعة التحويلية، في حين لم يحصل كل من قطاع الزراعة 

واستمر  .على التعاقب% ٣٠و %١,٥و  %١ على نسب والتعدين والخدمات إالّ
وبقية % ٦٨، لتشكل الصناعة التحويلية ١٩٩٥هذا التوزيع بالنسق نفسه في عام 

في النصف الثاني من التسعينات . على التوالي% ٢٩و  %٢و  %١القطاعات 
% ٣٢و% ٦٦لتصبح النسبة األكبر من حصة الخدمات  تحول هذا التوزيع نسبياً

ة إال أنه عاد لصالح الصناعات التحويلي. ٢٠٠٠صناعة التحويلية في عام لقطاع ال
% ١٠للخدمات و % ٣٠مقابل % ٦٠ المصدرة للخارج التي شكلت مايقارب

  .٤جدول ال ٢٠٠٣ للزراعة عام  ١٥للتعدين و
  

  ٤الجدول 
  %التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية في تركيا       

الصناعة   السنة
  التحويلية

  خدمات  تعدين  زراعة

٨,٥  ٠,٢  ٠,٣  ٩١  ١٩٨٠  
٢٩,٧  ٠,٣  ٣,٦  ٦٤  ١٩٩٠ 
٢٩  ٢,٠  ١,٠  ٦٨  ١٩٩٥ 
٦٦  ٠  ٢  ٣٢  ٢٠٠٠ 
٤٨  ١  ٥  ٤٦  ٢٠٠١ 
٥٨  ١  ١  ٤٠  ٢٠٠٢ 
٣٠  ١٠  ١  ٥٩  ٢٠٠٣ 
 ٤٤  ١,٣  ١,٨  ٥٣  متوسط

Turkey Office of the Prime Minster Director, General of Press and Information, Ankara, 
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   في تركيااألجنبيلتوزيع الجغرافي لالستثمار ا

 نحو  علىOECD األوربي منظمة التنمية والتعاون االقتصادي استحوذت
، في حين ٢٠٠٠ -١٩٩٠ تدفق االستثمارات في تركيا للفترة إجماليمن % ٧٥

استثمارات عربية % ١١,٧منها % ١٨  مايقارباإلسالميةشكلت مساهمة الدول 
 ألمانيا وتأتي. من دول الخليج العربي واستحوذت الواليات المتحدة على باقي النسب

 احتلت  حين، في المستثمرةاألوربيةوبريطانيا وفرنسا وايطاليا في مقدمة الدول 
 كما موضح في اإلسالمية في الدول األولوية وسوريا قائمة وإيرانالسعودية 

  .٥جدول ال
  

  ٥ جدولال
   تركيا فياألجنبيةي ألهم االستثمارات لتوزيع الجغرافا

 ليون دوالرم
  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٠  الدول

  ٣١١  ٣١٦  ٢٩١,٣  ٢٣١,٤  ١٣٩,٤  ٧٧٠,٦  الواليات المتحدة
  ٢١٨  ٣١٩  ٦٣٦,٩  ٣٩٢,٢  ١٤٢,٩  ٦٩٦,٤  ألمانيا 
  ١٣٤,١  ١٧٣,٧  ١٣٨١,٧  ٤٧٦,١  ٦٥٥,٣  ١٠٤٥,٦  فرنسا
  ٣٧٩  ٦٣٦  ٣٣٧  ٥٥٩,٣  ٦٩,١  ٣٢٢  هولندا

  ٢٤٧,٧  ٥٠٦,٥  ٩٨,٢  ١٦١,٤  ٢٧٢  ٨٧٧,٥  بريطانيا
  ٢٤٣,٥  ٥٣٣,٦  ١٧,٩  ٩٨,٦  ٦٤  ٢١٤  ايطاليا
  ١٢٨,٨  ٢٥٨,٨  ١٥٠,٨  ٢٨٣,٨  ١٠٠  ٣٦٣,٣  اليابان

  ١٤٩,٣  ٨٦,٨  ٣٥,٣  ٣٢٧,٨  ١٠٥  ٧٩٩,٦  سويسرا
  ٤,١  ٤,٦  ٢  ٥,٩  ٦  ٥٩,٢  إيران
  ٢  ٠,٧  ٠,٥  ١,٥  ١١  ٣١,٩  سوريا

  ٨,١  ١٣,٦  ٩  ١١,٨  ٢٩  ١٢٥  ةالعربية السعودي
  ٨٢,٨  ١٧٣  ٦٣  ٦٣,٧  ٣٩٨  ٥٨٢  دول أخرى
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  األجنبيالسياسات والخطط  االقتصادية التركية في مجال تشجيع االستثمار 

مارات المحلية وزيادة فاعلية  تنشيط االستثإلى حاجة االقتصاد التركي إن
 كاهل أثقلت الخارجية التي  جهة، وتصاعد المديونيةالصناعات التركية من

 وتخفيف القيود التنظيمية التسهيالتاالقتصاد التركي من جهة أخرى، استوجب منح 
 بنشاطها األجنبيةوالتشريعية وتوفير المستلزمات الضرورية لقيام الشركات 

فقد . افة القرارات المتعلقة فيه بمكتب رئيس الوزراء وحصر ك،االستثماري
 على ضرورة جذب فيه أكدت مهمة  بنوداًالمتعاقبةتضمنت كافة الخطط االقتصادية 

 في تعجيل التنمية ونقل التكنولوجيا  مساعداً عنصراًوصفهاب األجنبيةاالستثمارات 
 ،لمية وزيادة التصدير العااألسواقوتعزيز قدرة الصناعة التركية على المنافسة في 

 وتستخدم الموارد المحلية غير ، المحليةاألسواقوتخفف من االحتكارات في 
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 وفي عقد الثمانينات استخدمت الحكومة مزيداً.  المستغلة بشكل ناقصأوالمستغلة 
  :أهمهامن الحوافز من 

 بمشاركة طرف تركير األجنبي في تركيا بشكل مستقل وإمكانية عمل المستثم -
 .ن تحديد نسب المشاركة دومن

 وفي حالة الجارية، الصرف وبأسعار الخارج إلى الصافية األرباحإمكانية تحويل  -
 نأن حصيلة البيع يمكن  جميعها فإحصته أو لجزء من األجنبيبيع المستثمر 

  .دون قيود من  بلدانهمإلىتحول 
  . في كافة المشاريع التي ينفذهااألجنبيةيمكن استخدام العمالة  -
 .  يستثمر في كافة مناطق تركياإنحق للمستثمر ي -

 من التعامل مع االستثمارات  جديداًوخالل عقد التسعينات دخلت تركيا عهداً
  :أهمهااسة االقتصادية على مجموعة جديدة من المحفزات يذ تضمنت السإ، األجنبية

حلي لسارية على المستثمر المانفسها  الحقوق والواجبات األجنبيمنح المستثمر  -
 . البيعأو المال المستثمر في حالة التصفية رأس وإعادة األرباحمين نقل مع تأ

إتاحة الفرصة للمستثمر األجنبي للمشاركة مع القطاع الخاص التركي وعدم وضع  -
 .نسب محددة لهذه المشاركة

 جديدة لجذب االستثمارات أساليب التسعينات اعتمدت الحكومة أواسطوفي 
 ببناء األجانب يسمح للمستثمرين األسلوب وهذا ،)*(BOTب  منها أسلواألجنبية

 يدخل المشروع طور التشغيل يحصل نأالمشاريع وعلى نفقتهم الخاصة وبعد 
 لمدة محددة يتفق عليها الطرفان، وفي نهايتها األرباح على كافة األجنبيالمستثمر 

مة أربع مناطق كما أنشأت الحكو.  الحكومة التركيةإلىيتم تحويل ملكية المشروع 
 – وادنة وأزمير – مناطق ذات توجهات تجارية –حرة هي أنطاكيا ومرسيين 

ن أكية، ويرى األتراك  وهي معفاة من الرسوم الكمر-اعيةمناطق ذات توجهات صن
هذه المناطق هي بمثابة مفاتيح المستقبل لالقتصاد التركي لما تتمتع به من تشجيع 

افة الدخول المتولدة عن االستثمارات من إعفاء ك: ومحفزات إضافية أهمها
 وباستطاعة - ضريبة الدخل، االستيراد، االستهالك-الضرائب بكافة أنواعها

 االستثمار من باقي مناطق راء السلع التي تحتاجها في تنفيذالشركات العاملة ش
 دون دفع رسوم  منتركيا بأسعار التصدير، واستيراد اآلالت والمعدات من الخارج

 الًضف ،ة واستثناء العمال المستخدمين في هذه المناطق من ضرائب الدخليكمرك
 واستمر . تقديم الخدمات العامة مثل الماء والكهرباء واألراضي بأسعار رمزيةعن

                                                 
)*( BOT  حول- شغل-أبني"  مختصر   "Build- Operate- Transfer  
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 تركيا ترحب نأ الخطة الخمسية على أكدت إذ ، الثانيةاأللفيةهذا النهج التوسعي في 
  :قيمتها  طالما  تخضع لمعيارين مهما كانت األجنبيةبكافة االستثمارات 

 . عكسية على السياسة العامة للتصديرتأثيراتليس لها   . أ
 .األتراك يكون لها دور في توفير فرص عمل للعمال نأ . ب

  
  القياس االقتصادي

 على فجوتي الموارد األجنبيثر االستثمار سنحاول في هذا الجزء اختبار أ
 ٢٠٠٥ -١٩٧٠ للفترة OLSالصغرى  باستخدام طريقة المربعات واألجنبيةالمحلية 

  :بالشكل اآلتيوكانت نتائج التقدير 
 :معادلة االدخار .١

LGDS= -9.7+ 0.091LFDI + 0.16Gro + 0.33Int                                
           (5.4)   (6.3)                  (2.2)        (1.2) 

R2=92%                 Ṝ 2 =  89%         D.W=   2.1 
 :معادلة االستثمار .٢

LGDI= 52.1   + 0.13LFDI+ 0.10Gro+ 0.24Int           
             (4.3)       (2.8)           (2.0)         (3.2)                                                    
 R 2=83%    ,    Ṝ 2=79% ,    D.W= 2.7 

  معادلة الصادرات. ٣
 LEX = 12.5+ 0.34LFDI+ 0.22Exr + 0.39D 
              (2.6)      (4.1)              (2.2 )       (3.7)                             

                , D.W= 2.3                            88%=2Ṝ =91%,         2R   
  :معادلة االستيرادات. ٤

 LIM= 32.8+ 0.96LFDI- 0.31Exr- 0.26D                   
                               )     (4.3)  (2.6    (6.4))     (3.6     

                  =%86       D.W=2.2 2Ṝ  2= %90  R   
 االدخار، االسـتثمار، الـصادرات،      لوغاريتم المتغيرات المعتمدة هي     إنإذ  

 األجنبـي  االسـتثمار    لوغـاريتم هي  الواردات على التعاقب، والمتغيرات المفسرة      
سـعر  ،  )Int(سعر الفائدة السنوي    ،  )Gro(معدل النمو االقتصادي    ،  )FDI(المباشر  

والمتغيـر الـوهمي للـصادرات      ، )Exr ( الـدوالر  تجـاه صرف الليرة التركيـة     
  .)D(واالستيرادات 

  
  التحليل والمناقشة

لى الصعيد المحلي  التكيف الهيكلي عوإجراءاتاستهدفت السياسة االقتصادية 
وتعديل  االدخار المحلي ورفع كفاءة االستثمار توجيه ١٩٨٠ بعد عام وخصوصاً

، وحققت اإلجماليلتحقيق زيادة في معدل نمو الناتج المحلي  الفائدة، أسعار
 ١٩,١ معدالت نمو موجبة فقد ارتفع االدخار من متوسط المذكورة آنفاًالمتغيرات 
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 إلى، وارتفع ١٩٩٠-١٩٨٠للفترة % ٢٢,٩ط  متوسإلى ١٩٧٥-١٩٧٠للفترة 
س المال أ، وانخفض معامل ر٢٠٠١ عام ٢٩,٩٥ إلى ووصل ١٩٩٥ عام ٢٧,٨٥

-١٩٨٠و  ١٩٨٠-١٩٧٥ للفترة ٤,٧و  ٦,٧و  ٣,٦ بعدما كان ٢٠٠٠ لعام ٣ إلى
 المال كانت منخفضة في السبعينات ثم رأس إنتاجية نأ، هذا يعني ١٩٩٥و  ١٩٩٠
 أكفا  مما يعكس توزيعاً، خالل الثمانينات والتسعيناتريجيالتدرتفاع  باالأخذت

 للفترة ٧,٤ إلى اإلجماليوارتفع معدل النمو للناتج المحلي . للموارد االقتصادية
السبعينات والثمانينات   في٦٥و% ٤,٦و% ٣,٧ بعدما كان ٢٠٠٥-٢٠٠٠

تأتي ومن ضمن إجراءات التكيف إلغاء سقوف أسعار الفائدة التي ، والتسعينات
أهميتها بالنسبة للنمو من خالل تأثيرها الموجب في زيادة معدل االدخار وفي زيادة 

 مما يزيد من الموارد االقتصادية ،الطلب على األصول الرأسمالية المدرة للعوائد
أما آلية تأثير االستثمارات األجنبية في فجوة الموارد  .المعبأة االستثمار المنتج

 تقديمه للحزمة اإلنتاجية الكاملة من التقنيات الحديثة المحلية فتظهر من خالل
 ويزيد الموارد المالية الكلية المتاحة  جديدة في التسوقائقوالخبرات اإلدارية وطر

نه قد يشجع االستثمار المحلي من خالل خلق فرص استثمارية أكما ، لالستثمار
 على تأثيرهقييم صافي  ولت. ويخفف االختناقات التي تواجه النمو االقتصادي،جديدة

 وهل ما يضيفه المستثمر هيم الكلف والعوائد المترتبة علييفجوة الموارد ال بد من تق
 يزيد عما يستنزفه من موارد محلية؟ أو االستثمارات المحلية يعادل إلى األجنبي

 في كل يجابياًإن االستثمار األجنبي يؤثر أوعند الرجوع إلى معادالت القياس نجد 
 ، إلى االدخاركبر من إضافتهأ ولكن تأثيره في االستثمار ،دخار واالستثمارمن اال

االدخارات المحلية ) يحل محل( يكمل االستثمارات المحلية ويستنزف همما يعني أن
 . أي يوسع فجوة الموارد المحلية،ن أثرة الصافي يكون سلبياً فإ،وبالمحصلة النهائية

 Crowding    احمة المستثمر المحلي مزإلى األجانب المستثمرون أيلجإذ 
out الحصول على الفرص المربحة والحصول على القروض من المصارف المحلية

 يستحوذ على أنهمن كلف بعض المشاريع كما % ٥٠  أكثر منإلىالتي قد تصل 
 )المادية والمالية(مما يزيد من الضغط على الموارد المحلية   المحلي،المنتج أسواق

 هذه توجيه ويعيق من ،ويستنزف االدخارات المحلية، أصالًقصة التركية النا
  .  االستثمارات المحليةإلىالموارد 

  ملحوظاً السياسة االقتصادية توجهاًأظهرت فقد الخارجيوفيما يتعلق بالقطاع 
 ءنحو تقليص الواردات وزيادة الصادرات فقد نمت الصادرات الصناعية نتيجة بد

، Export –Led Growth على التصدير كقائد للنمو تمدالمعتركيا نهج التصنيع 
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 صرف الليرة ألسعار مثل التخفيض المتعمد إلنجاحهاوتقديم كافة التسهيالت 
   . والرسوم المختلفة على التصدير القيودوإلغاءالتركية وتوفير مناخ سياسي مستقر 

ستيرادات من  يعتمد على معرفة نسبة االاألجنبي االستثمار ألثر الفهم الصحيح إن
 أدت فإذا،  المنتسبةاألجنبيةهذا االستثمار ونسبة الصادرات في ناتج الشركات 

 المستوردة الرأسمالية ظهور حجم مساو من السلع إلى األجنبيتدفقات المستثمر 
وإذا تم بيع ناتج  . مساوية للصفراألجنبي ستكون مساهمته في توفير النقد فإذن

ن اإلرباح السنوية ستمثل تكلفة على النقد اق المحلية فإت المنتسبة في األسوالشركا
 وال يتم استثمارها في ، خارجة إلى البلد األماًأرباحبوصفها  ألنها ستعامل ،األجنبي

 الشركات هذه نأ الصافي من معادلتي القياس نرى األثروعند حساب  .البلد المحلي
 النهائي هو األثر فان  ثممنكبر من صادراتها وأقد وسعت من استيراداتها بنسبة 

 تزايد المديونية الخارجية التركية بمعدالت  ولعل،الخارجيةتوسيع فجوة التجارة 
 األجنبي االستثمار د القوية على تنامي العجز المالي الذي يعاألدلةحد أ هومتسارعة 
 بليون ٨٤ من األجل حجم الدين الخارجي طويل تنامىإذ  . الرئيسةأحد أسبابه

وتراوحت نسبة .  على التوالي٢٠٠٥و٢٠٠٠ بليون دوالر للفترة ١١٨ لىإدوالر 
 بمعنى أن  ذاتهالفترةل %٣٩,٥ و-%٣٦ عوائد الصادرات بين/خدمة الديون

  .من عوائد صادرات تركيا تذهب إلى تسديد خدمة الديون سنوياً % ٤٠ مايقارب
  

  االستنتاجات
 في الدول النامية األجنبي من حيثيات هذا البحث تزايد تدفق االستثمار أتضح .١

 إذ، األجنبي المال رأس من األخرى باألنواع النسبية مقارنة أهميتهوتنامي 
 ، وبحدود١٩٩٥-١٩٨٠ها خالل الفترة  مستواأمثال أربعة إلىارتفعت تدفقاته 

 .٢٠٠٥ مستواها في النصف الثاني من التسعينات وحتى عام أضعافثمانية 
 قد تركز في عدد محدود من الدول األجنبيةرات  واسعا من االستثما جانباًإن .٢

صادراتها الكثيفة، لها ،  ميزات نسبية في مواردها الطبيعيةتمتلكالنامية التي 
 وطنية واسعة وموارد بشرية ذات مستوى معقول من التدريب والتعليم أسواق

 .ومنها تركيا
القتصادي في  على النمو ااألجنبيثر االستثمار أ في  واضحاً هناك تبايناًإن .٣

 مما اآلن غير محسوم حتى التأثيرن إ و ال زال الجدل محتدماًإذالدول النامية، 
 . من البحث والتقصييتطلب مزيداً

 أهموالذي من ١٩٨٠ والتكيف الهيكلي منذ عام لإلصالح تبني تركيا برنامجاً .٤
 بتوفير كافة األجنبيةركائزه وضع سياسات تشجيعية لجذب االستثمارات 

 إلى ٢٢٨ تدفقه من ة زيادإلى أدى مما ، المالية والخدمية والقانونيةالتالتسهي
 .٢٠٠٠و ١٩٨٠ مليون دوالر ما بين ٣٥٠٠

 ثاراًآ المباشرة األجنبية لالستثمارات نأ نتائج القياس االقتصادي أظهرت .٥
 نسبة المبالغ إن إذ، تركيا في واألجنبيةتوسعية على فجوتي الموارد المحلية 
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مما يستوجب .  منهOutflowالخارجة  من نسبة العوائد قلأ Inflow المتدفقة
 النظر في شروط منح االستثمارات وزيادة نسبة مشاركة المستثمر التركي عادةإ

 . وغيرهارباحألاوتنظيم دخول وخروج 
  

  التوصيات
 األجنبيق جديدة لتنفيذ المشاريع التي يقوم بها المستثمر ائضرورة إيجاد طر .١

زيادة نسبة االستثمار داخل ح الوطنية التركية، مثل المصال ى تراعأنعلى 
 االقتصاد المحلي والموازنة بين الكلف والعوائد، وعدم منافسة المستثمر المحلي

 .وإعادة استثمار جزء من أرباح المستثمر األجنبي
يز وتفوقها النسبي في مجال تم تستفيد من موقعها الجغرافي المأنيمكن لتركيا  .٢

 دول الخليج العربي ال سيما دول الجوار و فيزيادة استثماراتهاالصناعة ب
 من بؤر اً تزيل كثيرنأ مما يخلق ارتباطات اقتصادية يمكن ،وإيرانوالعراق 

نها  يمكّاألجنبيالتوتر السياسي من جهة، وتوفر لتركيا عوائد كبيرة من النقد 
 .من تسديد نسبة كبيرة من ديونها الخارجية المتصاعدة

 ال سيما واألجل مصادر جديدة لالقتراض الخارجي طويل إيجادلة تركيا محاو .٣
  .المستحقة ديونها أقساطيد من المصادر الرسمية لتسد
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