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Abstract 11  

 There is an inextricable link between foreign policy and the economic 
development at home and abroad. Therefore, the role of governments in 
achieving these mutual goals is very important and the main purpose of 
this research is explaining the role of the development-oriented foreign 
policy approach in the economic development process in Turkey. So the 
question is, what role did developmental foreign policy play in promoting 
Turkey's economic growth and development during the AKP's rule? The 
hypothesis of the study is that, the developmentist attitude of the AKP 
(2002-2017) has succeeded in creating interaction between economic 
development and foreign policy; and by 2023, it is seeking to make Turkey 
one of the top 10 economies in the world. The findings of the study 
indicate that Turkey stands in 13th place in the world in terms of GDP in 
2017 (in terms of purchasing power parity) and it has not been achieved 
except by taking developmental approach in its foreign policy. As the title 
implies, the present article does not cover the financial crisis of Turkey in 
the period 2018-2019 and therefore does not cover the reasons for it. There 
is no doubt that the type of Turkish policy in the Syrian crisis and its 
political challenges with the US, Israel, Europe and Saudi Arabia have had 
an adverse impact on its economic development. But in overall, Turkey is a 
relative successful model in aligning foreign policy and economic 
development. This research has been done in descriptive-analytics way. 
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  3يقلمكار نيآرم  -*8يديام يعل

 چكيده88

باشد و از  يو تجار ياقتصاد اندازهاي  اهداف و چشم ليتسه يبرا يبزارتالش و ا تواند يم يپلماسيد

 ي. هدف اصلشود  يمحسوب م يخارج استياهداف س يو اعتال شبرديپ يبرا ياقتصاد اهرم ،يطرف

در فرآيند  ه،تركي كشور بر تمركز با گرا،  پژوهش حاضر، تبيين نقش سياست خارجي دولت توسعه

در  يچه نقش انهيگرا توسعه يخارج استيپرسش مطرح است كه، س نيااقتصادي است. لذا،  وسعۀت

حزب عدالت و توسعه داشته است؟ در پاسخ،  تيدوره حاكم يط هيترك يتوسعه و رشد اقتصاد شبرديپ

مورد  يشده ششوجه يبند مفصل يِچارچوب مفهوم كيو در  يليتحل - يفيبهروش توص هيفرض نيا

خود توانسته  تيحزب عدالت و توسعه در دوران حاكم گراي  وسعهقرار گرفته است. دولت ت يابيارز

را به  هيترك 3639تعامل برقرار كند و در صدد است تا سال  يخارج استيو س ياقتصاد توسعه نياست ب

در  3685در سال  هيآن است كه ترك انگريپژوهش ب هاي  افتهي. دينما ليكشور برتر اقتصاد جهان تبد 86

 ستادهي( اديخر ي)برحسب قدرت برابر يناخالص مل ديكشور جهان از جهت تول نيزدهميس گاهيجا

طور كه  توسعه. همان يبرا يخارج استيس يگذار لير قيمهم حاصل نشده است مگر از طر نياست. ا

 ليجه داليو در نت دهد يرا پوشش نم هيترك 3681-3683 يمقاله حاضر بحران اقتصاد ديآ ياز عنوان برم

كشور با  نيا ياسيس يها و چالش هيدر بحران سور هيترك استينوع س ستين ي. شكودكا يآن را نم

 يكشور داشته است. ول نيا ياقتصاد معكوس در توسعه رياروپا و عربستان و مصر تأث ل،يياسرا كا،يآمر

 .شود يمحسوب م ياقتصاد و توسعه يخارج استيس ييدر همسو يمدل نسبتاً موفق هيدر مجموع، ترك
 

ي پلماسيد ،يحزب عدالت و توسعه، توسعه اقتصاد ه،يترك ،يخارج استيس: ن كليديواژگا
 .ياقتصاد 
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 مقدمه

داد  برونهستند كه  يخارج  استياز س ينوع  يطراح يگرا در پ توسعه يكشورها امروزه
 کيپلماتيو د ياسيهاي س تيظرف همهاز  هاستفاد .آن رونق و رفاه اقتصادي داخلي است

 استيس دست اندركاراندر دستوركار  توليدات يبرا ديجد يازارهاخلق ب منظور به
در كنار توجه به نقش . (Baranay. 2009: 2). رديگ قرار ميگرا توسعههاي  دولت يخارج

( براي ارتقاي جايگاه اقتصادي دول، عمدتاً 0001) 1گرا، برخي چون آمسدندولت توسعه

و برخي مانند والرشتاين و جيواني اريقي  هاي ليبرال را براي توسعه تجويز كرده سياست
پيرامون( به دولتي نيرومند  شبهبر شكاف ميان مركز و پيرامون )و  معتقدند براي غلبه

در كه  ولي همگي اتفاق نظر دارند (.Arrighi. 1985 & Wallerestein. 1998)نياز است. 
در حال توسعه نيز از  يافته بلكه بسياري از ممالک جهان امروز نه تنها كشورهاي توسعه

برند.  اقتصادي خود بهره ميتوسعة سياست خارجي و فن ديپلماسي براي پيشبرد اهداف 
هاي مركز، الملل و حضور در يكي از قسمتبين ظامقرار گرفتن در جايگاه خاص ن

اي تنگاتنگ با اقتصاد جهاني دارد كه در رابطهملي  توسعهدادن به پيرامون و حاشيه و تن
ها هر چه بيشتر كه در تحول اقتصادي ترند. دولتتر و مفيدها پويابرخي جايگاهآن 

نگرند )اوانز، چشم نوعي نظام تقسيم كار مي المللي بهدخالت كنند بيشتر به نظام بين
(. يک نكته اساسي در اين مورد بسيار اهميت دارد كه بر خالف دولت 46-30:  1460

شود، يک المللي كه در آن با موانع چنداني روبرو نميبين قوي در استراتژي اقتصاد آزاد
دولت ضعيف كه مي خواهد به اراده خويش در اين نظام مشاركت جويد، ممكن است 
مجبور به باج دادن كشورهاي اثرگذار و جلب حمايت رهبران اقتصادي و سياسي آنها 

 (.10: 1467شود. )الرسون و اسكيدمور، 
 مالحظات و در مورد نحوه ارتباط سياست خارجي جستجو در اين ميان، تحقيق و 

وضعيت اقتصادي دهد.  روشني نشان مي پيوند مذكور را به ،كشور تركيهتوسعة اقتصادي در
تركيه در دوره حاكميت حزب عدالت و توسعه چنان متحول شد كه با ايجاد اصالحات در 

را ارتقاء ببخشد و با ايجاد ، ارزش پول خود 0005تا  0000سيستم ارزي در بازه زماني 
، حجم توليد ناخالص داخليهاي متعدد اقتصاد داخلي و افزايش ها از بخشحمايت
در  0017 تا 0014هاي  در سال هيتركترين سطح برساند. هاي تركيه را به نازل بدهي

و ( ديخر ي)برحسب قدرت برابري ناخالص مل ديكشور جهان از جهت تول نيزدهميس گاهيجا

                                                      
1. Alice Hoffenberg Amsden 
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همچنين حجم است.  ستادهيامين كشور جهان از جهت توليد ناخالص ملي )اسمي( هفده
تريليون دالر در  1307به  1333ميليارد دالر در سال  130توليد ناخاص ملي اين كشور از 

به  0004انداز تا سال  ارتقا پيدا كرده است. تركيه قرار است طبق برنامه چشم 0017سال 
سياست  سو بين ايده ارتباط هم ،اين قضيهبديل شود. دهمين كشور اقتصادي جهان ت

بر اين  .كند را تقويت مي اقتصادي اين كشور اقتصادي و رشد و توسعه خارجي و ديپلماسي
اقتصادي  اساس، پرسش اصلي مقاله حاضر اين است كه چگونه سياست خارجي و ديپلماسي

است. سياست خارجي در اين  اقتصادي آن در آغاز هزاره سوم بوده تركيه بسترساز توسعه
گيري كلي و نگاه يک دولت به روابط بين المللي است و طبعا معناي  مقاله به معناي جهت

 -گذارانه عام آن مد نظر است. بديهي است كه در فرايند توسعه اقتصادي، عوامل سياست
 نهادي بسياري نقش دارند كه سياست خارجي يكي از آنهاست.

 مباني نظري -8

 گرا و تحول در توسعه و اقتصاد سياسيولت توسعهد -8-8

آفريقايي، آمريكاي التين و بعضاً آسيايي در پيشبرد توسعه هاي  دولتشكست برخي 
پردازان را به اين ايده سوق داده است كه صرف پارامترهاي  اقتصادي، برخي نظريه

كنند، قادر  اقتصادي، درست آنچه كه نظريات اقتصاد كالسيک و نئوكالسيک توصيه مي
به راه انداختن موتور توسعه نيستند بلكه در كنار آن نهادهاي سياسي، حقوقي، فرهنگي 

چه بسا ممكن است برنامه توسعه موثر هستند و  و اقتصادي نيز در كارامدي و موفقيت
عوامل نهادي نظير قوانين اقتصادي، اثرش بيشتر از پارامترهاي اقتصادي باشد. 

دهنده  شكل هاي حقـوقي و غيـره ، نظاماز داخلي و خارجي اعم سياستهاي دولت
مكتبي كه در هستند. اقتصادي  توسعهو ماالً  هاي اقتصادي براي توليد و تجارت محيط

شود. از نظر اين  علم اقتصاد بر اهميت نهادها تأكيد دارد اقتصاد نهادگرا ناميده مي
گذاري و توليد را تشويق  مايهسر ،هاي سياسي، حقوقي و فرهنگي زيرساختاگر مكتب، 

ثباتي  بي . عواملي نظيرشود كنـد موجبـات توسـعه و پيـشرفت اقتـصادي را فـراهم
سلب  سياسي داخلي و خارجي، همسونبودن سياست خارجي براي توسعه اقتصادي،

 گذاري و توليد را  سرمايه شرايطمالكيت، فساد اقتصادي و اداري، انحصار، ناامنـي، 
: 1465)آذرمند، شود توليد مي وري عوامـل اهش داده و موجب افـت بهـرهكشديداً 

 يجاياراقوان وو» رابطه نهاد و توسعه در مطالعات ميداني مختلف از جمله .(113-101
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گرا، يعني  ( به اثبات رسيد. نظريه دولت توسعه0010« )شريبرايشر و »( و 0001« )وارد
را در كنار امنيت، از اقتصادي  توسعهوقي حق-هاي سياسي دولتي كه تأمين زيرساخت

حاضر  درحالگيرد.  داند در زيرمجموعه اقتصاد نهادگرا قرار مي وظايف اصلي خود مي
 تيو حما دهي حضور مؤثر دولت جهت شكل شيخواهان افزا د،يجد يينهادگرا كرديرو

از وظايف پس يكي (. 36: 1465 نه،يام يوانيباشند. )ك يو اقتصاد ياجتماع ياز نهادها
 است.اقتصادي  توسعهگرا، هدايت سياست خارجي در راستاي  اصلي دولت توسعه

هاي عظيم اقتصادي معتقد است كه پس از بحران توسعه و چپاولاوانز در كتاب  
گرا توان نقش دولت را ناديده گرفت و اهرم حركت را در دستان تواناي دولت توسعهنمي
-گرا ميها به سه دسته يغماگر، ميانه و توسعه دولت بنديداند. وي سپس به تقسيممي

ميانه اين هاي  دولتهاي متفاوتي دارند كه حتي در ها و بخشپردازد كه هر كدام نقش
ها نيز گاه متفاوت هستند. از اين منظر، دولت بايد داراي انعطاف بسيار باشد و نقش

 (. 3–7ند و همكاران، نقشي به بخش و نقش ديگر برود. )حسنو همزمان از بخشي و
( با درنظر گرفتن نقش دولت و نخبگان، در اثر  1436اغلو و رابينسون )  عجم 

ثير را در أعامل سياست بيشترين تمعتقدند 1خورند ها شكست مي چرا ملتشاخص 

. ها دارد ماندگي ملت يافتگي يا عقب هاي جغرافيايي و فرهنگي در توسعه مقايسه با تفاوت
و معتقدند كه ثبات و پايداري  ترجيح دادهسياسي  توسعهرا بر تصادي اق توسعهآنها 

عبارتي بايد گفت، بدون  ي نهادها و بسترهاي اقتصادي است. بهبر پايهاقتصادي  توسعه
توان افزاري در سطوح مختلف نميافزاري و نرمهاي سختوجود زيرساخت

هاي فراگير اقتصادي داخلي زمينهي بسترها و را نهادينه كرد. بر پايهاقتصادي  توسعه
اي داشته باشد ها قدرت فزايندهد در سياستنتواناست كه مجريان سياست خارجي مي

 ها نقش اساسي را در فراهم كردن اين بسترها دارند.و دولت
گرا چند عامل اساسي كه با سياست خارجي يک كشور پيوند از منظر دولت توسعه 

، جذب تجارت خارجي شيافزاشود كه عبارتند از: تصادي ميبه موفقيت اقمنجر  دارد و
ي، توافقات تجارت آزاد و ترجيحي، رابطه خارج يمانكاريپ گسترش و يخارج هيسرما

تعامل مثبت با نهادهاي اقتصادي بين المللي و نهايتاً، ايجاد تصوير  ،با همههماهنگ  
توان متغيرهاي بيشتري  ميمثبت. قطعاً عوامل مذكور حصري نيستند و به اين فهرست 

 شود. افزود ولي در اين مقاله بيشتر بر آنها تأكيد مي

                                                      
1. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty 
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 ها آمده است:هاي هر يک از شاخصدر جدول ذيل مشخصه

 ديپلماسي اقتصادي گانهششهاي  شاخص: 1جدول شماره

هاي مولفه

سياست خارجي 

 گرادولت توسعه

 هامشخصه

تجارت  شيافزا

 خارجي

رآمد، اقتصاد قدرتمند و تجارت خارجي قدرتمند همبستگي بين سياست خارجي كا

  مثبت وجود دارد.

اعتقاد دارندكه، تاثير صادرات بر رشد اقتصادي فقط  1برخي مانند گرشن فدر

شود؛ چرا كه مشاركت بيشتر رهبران  نمي 0محدود به افزايش توليد ناخالص داخلي

ه ويژة آنها به تجارت و شان و توج دولتي و حكومتي در سياست خارجي كشورهاي

گران اين  اقتصاد ) نظير كنونيِ دونالد ترامپ( باعث شده است تا بسياري از تحليل

 (. Feder. 1982دسته از رهبران را با فروشندگان مقايسه كنند. )

 هيجذب سرما

 و يخارج

 گسترش

 يمانكاريپ

خارجي،  مهندسي و پيمانكاري-گذاري برون مرزي و صادرات خدمات فني سرمايه-

نرم كشور صادر كننده است بلكه باعث وابستگي  ساز قدرت غير از اينكه زمينه

 متقابل بلند مدت و خلق ثروت ملي خواهد  شد. 

گذاري خارجي مبادرت نكرده بلكه با  كشورهاي تازه صنعتي فقط به جذب سرمايه-

ت تجارت انتقال سرمايه به خارج و اقدام به پيمانكاري خارجي، نهايتا به تقوي

نمايند. اين كار به خلق بازارهاي جديد و اعمال  خارجي يک كشور مبادرت مي

 گردد.  نرم در كشورهاي هدف مي قدرت

توافقات تجارت 

 آزاد و ترجيحي

 زين ييايمنطقه جغراف کيكه لزوماً در  ييكشورها نيكه بمنظور توافقاتي است -

 ليباشد كه جهت تسهينب دولتها ماز جا يو شامل اقدامات شدهقرار ندارند، منعقد 

   .رديگيصورت م  يگمرك يهاهياتحاد ايتجارت آزاد  يهاموافقتنامه قيتجارت از طر

تالش بر اين است كه شرايط سيستماتيكي براي استراتژي توسعة ملي از طريق -

چانه زني ها و مذاكرات تجاري بين المللي  از طريق توافقات تجارت آزاد و ترجيحي 

 صل شود.حا

 

                                                      
1. Gershon Feder  
2. gross domestic product 
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هاي مولفه

سياست خارجي 

 گرادولت توسعه

 هامشخصه

رابطه هماهنگ  

 با همه

هاي بالقوه  سياست خارجي يک كشور همانند يک تاجر بتواند با همه مشتري-

رابطه برقرار كند و استراتژي كنشگر موفق اين است كه جذب سرمايه بيشتر را جدا 

 از عالقه شخصي به دست آورد.

اي مربوطه تعامل ه اين راهبرد تالش داشته كه با همه بازارهاي بالقوه و دولت-

عنوان نمونه، مهمترين رقيب يا حتي دشمن سياسي چين در  مثبت برقرار نمايد. به

ميليارد دالر با آمريكا مبادله  747حدود  0017جهان آمريكاست. ولي پكن در سال 

 تجاري كاال داشته است.

امل مثبت با تع

نهادهاي 

اقتصادي 

 المللي بين

المللي در راستاي هاي نهادهاي تجاري و مالي بين ليک دولت از منابع و دستورالعم-

گيري و دارا انداز تجاري و اقتصادي خود بهره برداري نمايد. جدا از استقالل تصميمچشم

 بودن قدرت سياسي، تعامل سازنده با اين نهادها بسيار كارانداز است.  

لي و هم از نهادهايي چون بانک جهاني و صندوق بين المللي پول از هم جهت ما-

ها در اين توانند موتور توسعه يک كشور را راه بيندازند. دولت جهت كارشناسي مي

راستا تالش كرده در تصميمات اين نهادها در راستاي منافع خود نفوذ كنند و اين 

 شود جز با تعامل مستمر با اين نهادها.ميسر نمي

ايجاد تصوير 

 مثبت

در  0يا ذهنيت 1و منفي تحت عنوان تصوير طبقه بندي كشورها در مقوالت مثبت-

از  يشامل اطالعات شناخت ريتصو هرگيرد. الملل مورد مطالعه قرار ميروابط بين

امنيت، (، ياقتصاد ،ي)نظام يي: فرهنگ، تواناشود يها م نهيزم نيدر ا گريكشور د

 . دمكراسي و غيره

ران به تعامل با آن ديگو براساس نوع تصوير ارائه شده توسط كنشگران از خود -

 و رهبران در ذهن افراد طي يک فرايند زماني طوالني عموماً ريتصاو ني. اپردازندمي

قبال  يها واره و طرح ريتنها از تصاو ها تيشكل گرفته و افراد در مواجهه با موقع

  .كنند ياستفاده م يريگميتصم يساخته شده برا

صورت غير  هقرار نمي گيرد بلكه ب اقتصادي رسمي اين شاخص در زمره ديپلماسي-

اقتصادي  گذارد و عمال نقش ديپلماسي مستقيم در بازارهاي هدف تاثير مثبت مي

 كند.  غير رسمي ايفا مي

                                                      
1. image 
2. mentality 
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هاي فوق بايد گفت، رشد تجارت نه در توضيح بيشتر در ارتباط با برخي از شاخص 
افزايد.  يفيت آنها نيز ميشود؛ بلكه بر ك تنها منجر به افزايش كمّي صادرات كشورها مي

گذاري خارجي و پيمانكاري خارجي مشمول  (. سياست جذب سرمايه5 :1467 ويچ، )لفت
كه معموال در مراحل اولية  1«گذاري مستقيم خارجي سرمايه»دو موضوع خواهد بود: 

برند  فرايند توسعه كه كشورها از كمبود شديد منابع مالي و ضعف تكنولوژيک رنج مي
گذاري مستقيم خارجي  گويد سرمايه مي« لوي»يز اهميت است. در اين ارتباط، بسيار حا

حال،  گذار و هم براي كشور پذيرنده سودمند است. در عين طور بالقوه هم براي سرمايه به
تر كه همان گيرنده سرمايه است بايد مراقب باشد تا تضمين شود كه انتقال  طرف ضعيف

  (.Loy. 2013) باشد؛ زيرا دومي براي توسعه حياتي است سرمايه با انتقال فناوري همراه
شمارد كه  سري از راهبردهاي رشد اقتصادي را در آسيا برمي يک (0001) آمسدن 

المللي و پرهيز از  پذيري بين باعث توليد كاالهاي با ارزش افزودة زياد، افزايش رقابت
كه از صنايع نوپا و نحوي  گردد؛ به براي ليبراليزه كردن ميفشارهاي كشورهاي شمال 

بر آيد.  المللي حمايت به عمل مي تر اقتصادي و تجاري در سطح بين هاي عادالنه روش
هايي چون افزايش درآمد، رشد مؤلفهاين اساس كساني چون كومار و كوربريج، 

افزايش اشتغال را از  و گذاري خارجي، بهبود درآمد سرانه و توليد ناخالص ملي سرمايه
شدت  به كنند ومحسوب مي توسعهرشد و هاي  هاي نقش دولت در استراتژيويژگي

 Kumar). براي تحول در عرصه اقتصادي تأكيد دارند گرا و توسعه دولتي قدرتمندوجود  به

& Corbridge. 2002: 75-77). تر باشد  مانده برخي نيز معتقدند، هر چه كشوري عقب
 (. Gerschenkron. 1961)بيشتر خواهد بود.  نيازش به نقش دولت در ارتقاي سطح توسعه

گرا و اينكه سياست خارجي از طريق چه با توضيحات فوق درباره نقش دولت توسعه 
تواند به استراتژي توسعه و رونق اقتصادي كمک برساند، اين  مياقتصادي  ديپلماسينوع 

موفق در بوتة نقد عنوان يكي از كشورهاي نسبتاً  چارچوب نظري را براي كشور تركيه، به
گذاري پولي،  اقداماتي شامل افزايش استقالل نهادها در سياستدهيم.  و تحليل قرار مي
هاي بزرگ دولتي به بخش خصوصي، اصالحات نهادي با هدف افزايش  واگذاري شركت

هاي دولتي، كاهش بار بخش عمومي در  نقش بازار در اقتصاد، بازسازي ساختار بانک
هاي نسبي در عرصه تجارت،  ستقالل بانک مركزي، ايجاد مزيتاقتصاد، افزايش ا

بانكداري و خدمات عمومي و ايجاد دانش و تكنولوژي روز براي ايجاد درآمدهاي 

                                                      
1. Foreign Direct Investment (FDI( 
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گذاري براي كاهش نرخ تورم به رهبري كمال درويش، توانست اقتصاد  بيشتر و هدف
ه تبديل كند. افزايش ترين اقتصادها در داالن توسع بيمار تركيه را به يكي از پرشتاب

 7درصد به حدود  70برابري توليد ناخالص داخلي سرانه، كاهش تورم از بيش از  0/ 4
درصدي نرخ بيكاري و افزايش انعطاف نظام مالي تركيه در برابر  0درصد، كاهش 

 تنها بخشي از ميراث اين دوران توسعه سريع در اقتصاد تركيه بود ،هاي مالي بحران
  (.1437 ،دنياي اقتصاد)

سطح داخلي )تشديد پذيرهاي در دو الزم به ذكر است كه تركيه داراي آسيب 
و برخي اعضاي اتحاديه اروپا( متحده  اياالتافزايش تقابل با تعارضات هويتي( و خارجي )

گرا را در مورد آن به كار بست و هاي دولت توسعهشاخص توان همهاست و صرفاً نمي
هاي آن را مدنظر قرار داد. از منظر اقتصادي نيز برخي توسعه بايد تعديالت و تقليل

نسبت ها مانند اي وابسته دانسته و كماكان اين كشور در برخي شاخصتركيه را توسعه
 رهبر حزب وطن تركيه 1دوغو پرينچکپذير است. در اين راستا، آسيب صادرات و واردات

دوره حاكميت حزب عدالت و يعني در  ،0015تا  0000بين سال معتقد است كه، 
ت كنوني تركيه براي لدوو  برابر افزايش يافته است 5/4توسعه بدهي خارجي تركيه 

ميليارد دالر امالک و موسسات عمومي و دولتي را به بخش  70حفظ اقتدار خود، بيش از 
)دنياي اقتصاد،  رهايي يابد ،وجود آمده اي كه بهخصوصي فروخته تا از مشكالت عديده

طبق آمارهاي خزانه داري تركيه، كل بدهي خارجي بانک ها و موسسات دولتي و   (.3714
 0016ميليارد دالر در سال  350به بيش از  0000ميليارد دالر  110خصوصي از حدود 

برد كه  همچنين اين كشور از كسري تجاري مزمن رنج مي (.1رسيده است )نمودار شماره 
عدد  0017ميليارد دالر و در سال  55عدد  0016ر سال هر چند روند كاهنده دارد ولي د

 .(hurriyetdailynews. 2019)ميليارد دالر برآورد گرديد  6/77

  

                                                      
1. Doğu Perinçek 
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Source: Turkish Treasury/Haver Analyrics. 

 ه: روند افزايشي بدهي خارجي ترکيه در دوره حاکميت حزب عدالت و توسع1نمودار شماره 
 

از سوي ديگر، فرايند سياست خارجي تركيه در سوريه و در مقاطعي با آمريكا، اروپا،  
شكل  بهتوان گفت نميكه لزوما اي بوده است گونه روسيه و ايران بهعربستان، مصر، 

با اين اوصاف  است. كردهگرا عمل  در چارچوب رويكردهاي دولت توسعهپايداري 
هاي سياست اقتصادي و خارجي تركيه را ها و مشخصهلفهمؤاند  نگارندگان تالش داشته

   هاي مذكور را لحاظ كند.اي تشريح كنند كه آسيببه گونه

 بحث تركيهضوعيت مو -3

 ]اقتصادي[داري بود، توسعه پيمان بلوک سرمايهدر طي دوران جنگ سرد كه تركيه هم
ت نظام دوقطبي داشت. بر عمدتاً در ذيل دستوركارهايي قرار داشت كه ريشه در مقتضيا

هاي عمدماً استراتژيک در مقابل فشارهاي بلوک سوسياليستي باعث عهده گرفتن نقش
هاي ها و محذوراتي براي سياست خارجي و در طول آن سياستگيري محدوديتشكل

هاي اقتصادي براي چندين دهه، دروازه .(Altunisik & Tur. 2005) اقتصادي تركيه شد
هاي ناشي از كشيشوروي سابق براي تركيه تا حد زيادي براساس صف بلوک متصل به

هاي اقتصادي شد. براين اساس، تركيه از فرصتفضاي متخاصم دوقطبي تعريف مي
 بسياري در آسياي ميانه و قفقاز را از دست داد.
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و تحول در اصالحات را براي انجام تغيير  دستهدولت تركيه يک  1360دهه از  
 وآغاز كرد  2«صادرات نيل بهرشد »به استراتژي  1«واردات جايگزيني»از  خودسياست 

آزاد كرد و گامي مهم در جهت ادغام اقتصاد  1363هاي سرمايه خود را در سال  حساب
مشكالت اصلي  ،تحقق آزادسازي مالياما  ؛خود با سيستم اقتصادي جهاني برداشت

فضاي   .(Alici. 2003: 2-10) نكرد رفت، حل كه انتظار مي گونه آناقتصاد تركيه را 
بيش از هر چيز درگير تعارضات هويتي بين  1330و  1360هاي سياسي تركيه در دهه

گرايان، گراها بود و در نتيجه فعاليت و نفوذ گسترده اسالمگراها و اسالمسكوالرها، ملي
به  0000درصد از آرا در سال  33توانست با كسب بيش از  3حزب عدالت و توسعه

هاي اقتصادي چندبٌعدي و اين حزب عمدتاً سياست (.Onis. 2012: 137)قدرت برسد 
چندجانبه را در دستور كار سياست خارجي قرار داد و توانست وضعيت اقتصادي تركيه 

 را در طي دوران حاكميت خود متحول كند.
ر ساخت هاي دولت در دوره حاكميت حزب عدالت و توسعه، تركيه را قاد رشد دارايي 

گذاري در بازسازي اقتصادي، اجتماعي و نظامي  تا سياست خارجي فعاالنه را با سرمايه
اين  .(Kardas. 2010: 120) نظامي تعقيب كندمناطق مجاور از طريق توسعه و كمک 
نئوليبراليسم پس از اجماع »اي زد كه به  حزب بالفاصله دست به اجراي برنامه

يكي از مهمترين كارهايي كه اين  (.Bank & Karadag. 2012)معروف است « واشنگتن
تا سال انداز  چشمتعريف سند  ،حزب توسط تئوريسين خود احمد داوود اوغلو دست زد

اقتصاد برتر جهان بود. حزب حاكم  10و تالش براي قرار گرفتن تركيه در رده  0004
هاي  با هويتساز  يک مجموعه همعنوان  بههمچنين با تعريف جديد از هويت تركيه 

هاي ترين كنشكلي، مهمطور  به، شمال و جنوب مبادرت كرده است.  غربي، شرقي
-رفتاري حزب عدالت و توسعه در عرصه سياست خارجي را در جدول ذيل نمايش مي

 دهيم:

 

 

 

                                                      
1. import substitution industrialisation 
2. Export Led Growth (ELG) 

 باشد.گرا و ميانه ميجزو احزاب راست كه در اصل Adalet ve Kalkınma Partisiبه تركي  - 4
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 خارجي حزب عدالت و توسعه در مناطق مختلف : الگوهاي حاکم بر سياست0جدول شماره 

 حاكم بر سياست خارجي الگوي كشورها و مناطق
 همكاري اقتصادي در كنار همكاري و تنش سياسي سياست خاورميانه

 نگاه راهبردي بر مبناي صلح متقابل اتحاديه اروپا

 روابط بر پايه درک مشترک و تحت تاثير شرايط نوين اياالت متحده

 حضور حداكثري بر پايه همبستگي فرهنگي آسياي مركزي

 مكاري و رقابتديالكتيک ه روسيه

 هاي نگارندگانمنبع: يافته
 

قرار است، تركيه از رتبه  0004راهبردي تركيه تا سال انداز  چشمطبق طبق سند  
اقتصاد برتر جهان با توليد ناخالص  10تبديل به  0014هفدهم اقتصاد جهان در سال 

زار دالر ، ه 05دست يابد و توليد سرانه آن به  0004حدود دو تريليون دالر در سال 
ميليارد  1000ميليارد دالر و حجم تجارت خارجي آن به  500حجم صادرات آن به 

 آمده است: 4كه در جدول شماره  دالر برسد

 قبل يها سال تيبا وضع سهيدر مقا هيانداز ترک سند چشم ياهداف عمده اقتصاد: 3جدول شماره

 سال  
 شاخص 

8336 3663 3680 3639 

 0000 7/647 3/046 7/150 )ميليارد دالر(  توليد  ناخالص داخلي
 05000 3073 0330 0405 درآمد سرانه )دالر(

 500 5/130 47 3/10 صادرات كاال )ميليارد دالر(
 1000 304 114 35 حجم تجارت خارجي  )ميليارد دالر(

Source: World Bank 2017 
 

قدام شش گانه در ا دهد كه استفاده از خطوط به وضوح نشان مياين استراتژي  
ديپلماسي اقتصادي توسط دولتمردان حزب عدالت و توسعه، موجب سياست خارجي و 

 150بخصوصا توليد ناخالص ملي از  بهتر شدن شاخص هاي عمده اقتصادي در تركيه
انداز  چشمبراي رسيدن به اهداف سند  0017ميليارد دالر  647به  1330ميليارد دالر 

اقتصادي  ديپلماسيخطوط اقدام شش گانه در  ،تبيين بحث . در ادامه برايشده است
 گيرد. جداگانه مورد بررسي قرار ميطور  به هيترك
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 . رشد تجارت مبتني بر استراتژي توسعه صادرات3-8

مقدمتاً بايد گفت كه راهبرد مذكور بيش از هر چيز ناشي از دو عامل اساسي است كه 
قش كنشگران اقتصادي. سياست خارجي هاي داخلي و نگذاري عبارتند از: سياست
به اين سو، به مرور بازيگران  1360كند.  از دهه  كننده آن را ايفا مي بيشتر نقش تسهيل

اقتصادي متعددي شكل گرفتند و توانستند در طي دو دهه جاي خود را در اقتصاد 
 تركيه پيدا كنند. 

به نفع يک استراتژي  خود را «جايگزيني واردات»، تركيه استراتژي 1360در سال  
هدف آن حفاظت از صنايع داخلي در پشت موانع كرد كه، رها  «محور رشد صادرات»

با اتحاديه اروپا منعقد شد و  1«اتحاديه گمركي»، توافقنامه 1337تعرفه باال بود. در سال 
اي از توافقات تجاري آزاد براي تحكيم اين انتقال را گسترش داد. در نتيجه، رشد  شبكه

تبديل تركيه به يک اقتصاد بازار آزاد و گنجاندن احتمالي آن در گروه  منجر به جارتت
بود  2«كشور تجاري»نظرية مفهوم اين استراتژي بر اساسِ . گرديدظهور  بازارهاي درحال

   .(Rosecrance.1986)معرفي شد « ريچارد روزكرانس» بار توسط كه نخستين
هاي گفتماني، در تصميمات ه با وجود اختالفدر طي چهار دهه اخير، مجالس تركي 

نحوي  بههاي داخلي و خارجي ها را در سياستاي عمل كرده تا منافع آنخود به گونه
تأمين كند. بنابراين، كنشگران اقتصادي جايگاه قابل توجهي در سياست خارجي تركيه 

شود كه عمل مي ايبه دست آورده و در راهبردها و رويكردهاي مختلف عمدتاً به گونه
توان تداوم تعامل بين نيايد. مصاديق اين موضوع را ميوجود  بهمحذوراتي براي آنها 

كنشگران اقتصادي تركيه با همتايان كردهاي عراق ، اسراييل، مصر و عربستان در طي 
طبق آمار  0017ها مشاهده كرد. مثال در سال هاي بحراني شدن روابط بين آندوره

ميليارد دالر بود.  34/3ي تركيه، حجم روابط تجاري مصر و تركيه بالغ بر وزارت بازرگان
ميليارد دالر ثيبت  5حدود  0016يا حجم روابط تجاري تركيه و عربستان در سال 

( اين عامل باعث شده كه برخي عامل اقتصادي را يكي از  trade.gov.tr: 2019گرديد.)
 يه لحاظ كنند.  بخش سياست خارجي تركترين عناصر تعينمهم
رشد تجارت مبتني بر هاي اقتصادي حزب عدالت و توسعه با استراتژي سياست 

گذاري در توليد ملي، توسعه صادرات در تعامل بودند كه برخي از آنها عبارتند از: سرمايه
سازي گسترده تجار داخلي و حمايت گسترده از آنها، ايجاد تعامل بين نظام بانكي و فعال

                                                      
1. Customs Union 
2. trading country 
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تجاري، تصويب قوانين مختلف براي تسهيل امور تجاري و همسويي پارلمان با  هايشركت
( و نهايتاً تعامل  0001نخبگان اقتصادي ) مانند همراهي پارلمان با كمال درويش در سال 

هويت جديد  0004از اينرو، از سال  بين دو بخش اقتصاد و سياست در عرصه ديپلماسي.
اقتصادي  با توسعهدر پيوند كه  گيري داشته گرايش و سمتعنوان يک كشور تجاري  تركيه به

منظور رشد صادرات،  وزارت خارجة تركيه نيز به. تعريف شده است و ادغام با اقتصاد جهاني
قرارداد تعرفه »هايش را به دو بخش تقسيم كرد. نخست، روابط دو سوية تجاري يا  فعاليت

1«ترجيحي
دول از جمله ايران فعال شده است. اين  كه ظرف چند سال اخير با بسياري از –

ويژه مسئول  خارجه است و به روابط تحت هدايت يكي از دفاتر يا نهادهاي فرعي وزارت
ريزي روابط دوجانبه با يک منطقه، كشور يا بلوک است. دوم، معاونت امور اقتصادي  برنامه
تجاري تركيه در تر دو جانبة تجاري و اهداف  هاي وسيع خارجه كه به برنامه وزارت

  .(Sonmez, McDonald & Perraton. 2007) پردازد هاي چندجانبه مي نشست
 730به  1333دالر در سال ميليارد  130توليد ناخالص ملي تركيه از رو  از همين 

عنوان  به (0003در آن سال)و تركيه  يافت افزايش 0003ميليارد دالر در سال 
، درآمد سرانه از مقطع زماني. در همين معرفي شد جهانرو به رشد ترين اقتصاد  بزرگ
 46دالر در سال افزايش يافت. سهم درآمد ملي ناشي از تجارت از  3000دالر به  4000

ميليارد دالر در سال  06توجهي از  صادرات به ميزان قابل افزايش، ودرصد  36درصد به 
روابط تجاري و و  ديدسير صعودي به خود  0006ميليارد دالر در سال  140به  0000
ميليارد دالر  16تر از  كم ازبا كشورهاي ديگر و مرز  گذاري تركيه با كشورهاي هم سرمايه

. (Ulgen. 2010: 9-10) رسيد 0003ميليارد دالر در سال  54به بيش از  0000در سال 
سازمان »و « اكو»اي يافتند و  اي اهميت ويژه هاي منطقه جهت سازمانهمين  به

و ساير مجامع، به ابزار مهمي براي بسط « هاي اقتصادي درياي سياه همكاري
 هاي ثمربخش تجاري تركيه بدل شدند. فعاليت

هاي مركز آمار  دادهمحور است كه طبق  همين سياست خارجيِ توسعهبر اساس  
 3.7را با رشد  0017اقتصاد تركيه سال  ه،تركيه و سازمان همكاري اقتصادي و توسع

استراتژي مبتني بر (.0017مارس  03ه است )خبرگزاري آناتولي،يان رسانددرصدي به پا
 هتوسعه صادرات در تركيه موجب گشته تا تجارت خارجي، نسبت به گذشته، سهم عمد

درصد از  3، تجارت خارجي تنها 1375در توليد ناخالص ملي تركيه پيدا كند. در سال 

                                                      
1. Preferential Tariffs 
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GDP افزايش  0010درصد در سال  50رقم به  تركيه رو به خود اختصاص داده بود ولي اين
ميليارد دالر در  7.1مي توان گفت حجم تجارت خارجي تركيه از  ،پيدا كرد. به عبارتي ديگر

در  00و اين كشور از رتبه  افزايش يافت 0010ميليارد دالر در سال  463، به 1375سال 
تحاديه اروپا و (و ا3رسيده است )جدول شماره  0010در سال  17به رتبه  1375سال 

 .(.Kirisci 2013)اند  همسايگان تركيه شريک عمده تجاري تركيه بوده

رشد اقتصادي در ترکيه از منظر استراتژي توسعه صادرات، بر مبناي حجم  :4جدول شماره 
 )مبناي ميليارد دالر( 0210و  0221، 1331، 1311، 1361صادرات و  واردات، طي سال هاي 

 3683 3667 8337 8317 8357 تركيه

 150 74 7/01 3/7 3/1 صادرات

 047 117 7/45 4/11 7/3 واردات

 463 130 4/57 4/13 1/7 كل تجارت

 763 364 173 77 35 توليد ناخالص داخلي

 777/10 140/7 637/0 477/1 143/1 توليد ناخالص داخلي به ازاي هر نفر

 17 17 03 05 00 بندي توليد ناخالص داخلي از لحاظ رتبه

ميزان درصد تجارت خارجي نسبت به 

 توليد ناخالص داخلي
3 03 43 43 50 

Source: World Bank Report, 2013  
 

در طي دو دهه اخير  حجم تجارت تركيه با كشورهاي مختلفبر همين اساس ميزان  
بيانگر آنست كه نخست، حجم تجارت در مناطق مختلف رو به افزايش بوده است. دوم، 

حزب عدالت و توسعه اقتصادي  ديپلماسيدر برخي مناطق با توجه به اهداف اين حجم 
. لذا بايد گفت كه نخبگان حزب عدالت و توسعه به (5شماره )جدول  بيشتر بوده است

اقتصادي  ديپلماسياي بايد اند كه براي رسيدن به قدرت منطقهاين تفكر دست يافته
 ار گيرند.اي را با كنشگران پيراموني به كچندجانبه
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حجم تجارت ترکيه با کشورهاي مختلف جهان طي سال هاي   شيافزا :1جدول شماره 
 )بر مبناي ميليون دالر( 0210و  0220، 1330

 تركيه
8333 3663 3683 

 درصد كل واردات صادرات درصد كل واردات صادرات درصد كل واردات صادرات

اتحاد 
 اروپا

700/7 
033/
10 

733/
17 

37% 
356/
16 

401/
04 

773/
31 

36% 001/53 336/67 733/137 46% 

 %5 743/13 140/13 703/5 %7 355/7 033/4 457/4 %3 375/4 700/0 675 آمريكا
 %03 763/30 467/54 436/43 %14 607/11 06/7 336/4 %11 006/3 170/0 677/1 همسايگان
 %16 150/76 367/00 775/35 %7 347/5 340/0 503/4 %15 730/5 107/4 017/0 خاورميانه
 %1 030/3 710/1 440/0 %0 305/1 533 671 %5/0 167 37 30 اسرائيل
حوزه 

 پاسيفيک
035/1 050/3 337/5 15% 003/3 736/5 377/3 11% 610/6 733/04 507/40 6% 

كره 
 جنوبي

131 474 573 0% 55 300 355 1% 506 770/5 166/7 0% 

 %7 106/03 035/01 644/0 %0 747/1 476/1 076 %1 413 170 137 چين
 %0 507/7 714/0 314/4 %1 611 461 340 %1 473 044 137 آفريقا
 %15 577/57 373/43 714/17 %16 037/17 700/10 337/5 %14 656/3 315/0 334/1 ساير

 كل
715/
13 

671/
00 

567/
47 

100
% 

053/47 
553/
51 

714/67 
100

% 
373/
150 

535/
047 

013/
463 

100
% 
Source: Turkish Statistical Institute, 2013 

  

 گذاري داخلي و بيروني سياست سرمايه -3-3

خارجي است و گذاري  سرمايهعلت اصلي توسعه اغلب كشورهاي تازه صنعتي، جذب 
طبق آمارهاي رسمي تركيه، رشد اقتصادي در سال تركيه نيز از آن بهره گرفته است. 

درصد رسيد تا  3/3به  0003رصد و در سال د 3/5، 0004در صد؛ در سال  6/7، 0000
تركيه در  0003پي ادامه داشته باشد. در سال در پيسال هاي رونق اقتصادي اين كشور 

هاي اقتصادي بيشترين نرخ رشد  يكشورهاي عضو سازمان توسعه و همكارميان 
خش گذاري در ب افزايش سرمايه ،اقتصادي را داشت. مهمترين دليل اين افزايش نرخ رشد

(. در اين خصوص، تركيه عالقة زيادي به افزايش 1435)عدلي،  خصوصي بود
گذاري اتباع خود در آن سوي  گذاري مستقيم خارجي در قلمروي ملي و سرمايه سرمايه

گذاران خارجي، روي  جذابيت بيشتر سرمايهمنظور  بهمرزها نشان داده است. اين كشور 
سازمان پشتيباني »مسئول همين كار است:  سازماني حساب باز كرده است كه مستقيماً



 

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بين

 

 8931بهار و تابستان  /اولشماره  /دوره دوم

980 

هاي  سازمان همكاري». اين سازمان در بسياري از كشورهاي 1«گذاري و رشد سرمايه

و نيز در ديگر كشورهاي با سرماية فراوان همچون كشورهاي  2«اقتصادي و توسعه

گرفته  اسطة الگوي نئوليبرالي كه در پيشحاشية خليج فارس، مشاوران فعال دارد و به و
در داخل تركيه اثر مثبت گذاشته است. بر اين  گذاري مستقيم خارجي بر سرمايه است،

هاي  شود فرصت گذاري مستقيم خارجي عمدتاً تالش مي جذب سرمايهمنظور  بهاساس، 
نمونه، براي  (.Cagaptay. 2014)وپاگير حذف شوند  داخلي برجسته شوند و مقررات دست

ميليارد  00ميليون دالر به ركورد  600از  1333ي در سال گذاري مستقيم خارج سرمايه
  (.Ulgen. 2010: 9-10) رسيد 0003دالر در سال 

 چندين با« استراتژيک عاليِ همكاري شوراي»در همين راستا، ابتكاراتي چون ايجاد  
 گرفته آفريقا از ناشناخته هاي با سرزمين كشور همسايه و برقراري نظام تعرفة ترجيحي

زمينة جذب  آسيا، شرق و التين آمريكاي با سياسي و اقتصادي بلندمدت شاركتم تا
تركيه را مهيا نمود. همين سياست در مدت كوتاهي باعث سوي  بههرچه بيشتر سرمايه 

 تبديل جهان در مسافربري هواپيمايي شركت ششمين به تركيه هوايي شد تا خطوط
ار در تركيه كه به دو دستة عمده بر اين اساس، كسب و ك .(Ünay. 2010: 33) شود

شوند رونق گرفت.  تقسيم مي 3«ببرهاي آناتولي»و « المللي استانبول هاي بين شركت»

اولي از نظر تاريخي ستون فقرات اقتصاد تركيه بوده و تاثير زيادي بر سياست داشته 
هاي كوچک و متوسط واقع در قسمت آسيايي تركيه  است، و دومي از يک سري شركت

 0003هاي سرگردان خارجي از سال  واسطة همين جذب سرمايه به كيل شده كهتش
  (.Karads. 2010) اند تقويت شده

  

                                                      
1. Investment Support and Promotion Agency of Turkey (ISPAT) 
2. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

 يرشد اقتصاد دهيبه پد هياست كه در چارچوب اقتصاد ترك يعبارت (Anadolu Kaplanları) يآناتول يرهابب. 4
 نيا ريكه تحت تأث هيترك ي. از شهرهارود يكار مبه يالديم 1360كشور در دهه  نيا ياز شهرها يشمار عيسر

ره كرد. مرعش اشا و قهرمان ه،يبورسا، قون ه،يصريق نتاب،يعيغاز ،يزليبه دن توان يقرار گرفتند م يرونق اقتصاد
)مثل استانبول و آنكارا( قرار دارند  هيبزرگ ترك يكه در شهرها ييها اشاره به شركت يعبارت معموالً برا نيا

 .رود يكار نم به
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 يگذاري تجار ترکيه در کشورهاي خارجي در بازه زمانافزايش ميزان سرمايه :0نمودار شماره 
  (ارقام بر مبناي ميليون دالر)ساله 12
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هاي در طي سال گذاري تجار تركيه در كشورهاي خارجي سرمايهمنحني ميزان  
 0015و  0010هاي ست كه نخست، اين ميزان در طي سالا بيانگر آن 0016تا  0003

(. كاهش 0نمودار ) طوريكه به حدود دو ميليارد دالر رسيد هرشد بيشتري داشته است؛ ب
عمدتاً تحت تأثير عوامل مختلفي بوده  0016و  0017، 0014هاي نسبي آن در سال

هاي است كه عبارتند از: رقابت ژئوپلتيک تركيه و روسيه در بحران سوريه، بحران
آن تيرگي روابط دنبال  بهويژه كودتاي خاموش و  داخلي حزب عدالت و توسعه به

به بعد، سياست خارجي تركيه در حال تحول مثبت  0015سال آمريكا و تركيه. اما از 
ها، در حوزه اقتصادي و جذب  تدريجي بوده است و با وجود تمامي فراز و نشيب

مجلة مهندسي »سرمايه موفق بوده است. شاهد مثال آنكه، اكنون بنا به اعترافِ 
گاه دومين شركت(، تركيه در جاي 75، پس از چين )با 0017در اگوست  1«اي.ان.آر

شركت( قرار گرفته  34شركت معتبر(، باالتر از آمريكا )با  37پيمانكار بزرگ جهان )با 
  (.Hurriyet Daily. 2017)است 

                                                      
1. Magazine Engineering News Record (ENR) 
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 تركيه عملكرد نيز، 0003 – 0006 جهانيِ اقتصادي بحران در طولبرهمين اساس،  
 0011 سال در درصد 6/6 به داخلي ناخالص توليد رشد و نرخ بود همراه بااليي با رشد
 شرايط لطف را از آنِ خود كرد. از طرفي به چين از بعد جايگاه دوم جهان كه رسيد

 ميليارد 104 ، اين كشور مبلغ0014 تا 0000 هاي طي سال جهاني، نقدينگي مطلوب
-Tekin & Tekin. 2015: 25داشته است ) خارجي مستقيم گذاري سرمايه دالر جذب

 آن خارجي سياست اقتصاد تركيه را بسياري به اوريهمين دليل، نيروي شن به .(28
 ، توليد0000از سال  كه شوند مي حمايت ادعا اين با اغلب تفسيرها اين دهند. مي نسبت

 درصد 73 با 0010 تا 0000 سال از شده و برابر سه از بيش داخلي اين كشور ناخالص
 .Rodrikقرار گرفت ) 0000 سال در آن جايگاه از باالتر پله 7 بندي جهاني، رشد، در رده

  (. اين روند تاكنون نيز در مسير تصاعدي قرار دارد.41-61 :2013

گذاري  سرمايهجذب  نهيدر زم هيكه ترك ياز اقدامات يكي دهد يمطالعات نشان م 
 0004. در ژوئن سال است يخارج يها هيجذب سرما نيانجام داد، اصالح قوان يخارج
پژوهشگران امور كه  شد بيتصو هيدر ترك يخارج يگذار هياز سرما تيدر حما يقانون
. شود يمحسوب م هيترك يخارج يگذار هيدر سرما يقانون نقطه عطف نيمعتقدند ا هيترك

 است: ريقانون به قرار ز نيا اصلي مفاد
به  ازين لياز قب يقبل موانع يبا حذف تمام هيدر ترك يگذار هيسرما يآزاد .1

 يشركا ايبه دولت  يخارج گذاران هيسرما سهم از الزام انتقال ،يرسم هيدييتأ
 .هياز سرما يحداقل زانيم کيبه داشتن و وارد كردن  ازين ،يداخل

 يبستر شفاف و با ثبات برا کيموجود در  يها مجدد ضمانتنامه نيتضم .0
 .گذاران هيسرما

هماهنگ شدن آنها با  يبرا يخارج يگذار هيسرما يها استيس يارتقا .4
 ي.گذار هيسرما يالملل نيب يها استاندارد

آنها و  يسودآور زانيكه منحوي  به يگذار هيكنترل بر سرما استيس رييتغ .3
 شود. شتريب شان هيبه سود سرما گذاران هيسرما يابيدست

از  هيترك ميمستقگذاري  سرمايه زاني، مقانون نياست كه قبل از وضع ا مهم اين نكته
 زانياست كه م يدر حال نيالر بود. اد ارديليم 1/1رقم  0000تا  1334 يسالها

 نيدالر و ا ارديليم 7/1به  0004فقط در سال  هيترك يخارج ميمستقگذاري  سرمايه
دالر و در سال  ارديليم 00، 0007و در سال دالر  ارديليم 10به رقم  0005رقم در سال 

 . (0)نمودار  ديدالر رس ارديليم 6/13 زانيبه م 0006
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 به 0003در سال  هيترك يخارج ميمستقگذاري  سرمايه زانيه مالزم به توجه است ك 

اما  ،ديدالر رس ارديليم 7/6 زانيو به م افتيكاهش  يجهاناقتصاد علت بحران حاكم بر 
 ميمستقگذاري  سرمايه زانينموده و م دايخود را پجايگاه  هيركاقتصاد ت 0011در سال 

المللي تامين بين اس پيش بيني موسسهبر اس. ديدالر رس ارديليم 17كشور به رقم  نيا
 (.1437. )اقتصاد آنالين، ميليارد دالر خواهد بود 51.4، 0016، اين رقم در سال مالي

هاي غيرمنقول دولتي خارجي،  با فروش داراييگذاري  سرمايهالبته دولت تركيه غير از 
جريان  4ر شمارهاي خود اقدام كرد. در نموداهاي توسعهنيز به تأمين مالي ابرپروژه

 كنيم:گذاري مستقيم خارجي تركيه را مشاهده ميسرمايه

)بر مبناي  هيدر ترک 0216تا  1333از  يخارج ميمستق يگذارهيسرما انيجر :3نمودار شماره
 ميليارد دالر(

 
 
  
  
  
  

         
  

          

    
  
            

    
        

 
Source: CBRT, 2018 

 

 توافقات تجارت آزاد و ترجيحي -3-9

همزمان چند رويكرد ديگر طور  بهر تقويت توافقات تجاري آزاد و ترجيحي تركيه در مسي
اي، مشاركت در نظام را به پيش برده است كه عبارتند از: شكل دادن توافقات فرامنطقه

هاي هاي تجاري مشترک و نهايتاً فراهم كردن زمينهاي، ايجاد بنگاهچند جانبه منطقه
نظر شركاي بالقوه. توافقات تركيه در اين زمينه توافق در زمينه تجارت آزاد و جلب 

بسيار گسترده و فراگير است و تركيب منظمي از كشورها را در بر گرفته است كه تقريبا 



 

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بين

 

 8931بهار و تابستان  /اولشماره  /دوره دوم

936 

-اغلب كشورهاي حوزه پيراموني، آسياي مركزي و كشورهاي اتحاديه اروپا را شامل مي

 ل داده است. شود و بر همين اساس همبستگي متقابلي را در زمينه اقتصادي شك
هاي تركيه در زمينه تجارت آزاد و ترجيحي با مشاركت دادن بخش سياست 

ها در مسير توافقاتي بوده است كه از توليدات داخلي خصوصي همراه بوده است و تالش
حمايت شود. سهم كشور تركيه به نسبت كشورهاي پيرامون در توافقات تجارت آزاد و 

ر است؛ اين امر باعث افزايش صادرات، رقابت پذيري بازار ترجيحي دو يا چند جانبه بيشت
هاي المللي و كاهش هزينهاي و بينتركيه، بهبود تراز تجاري، افزايش سهم در بازار منطقه

قرارداد اتحاديه گمركي با اتحاديه اروپا  1335حمل و نقل تركيه شده است. تركيه از سال 
باني، بوسني، شيلي، كرواسي، مصر، گرجستان، منعقد كرده و با كشورهاي اكو، افتا، آل

اسراييل، اردن، مقدونيه، مالزي، موريس، مولداوي، مونته نگرو، مراكش، فلسطين، صربستان، 
 14و تونس توافقنامه تجارت ترجيحي منعقد كرده و براي نيل به اين هدف با جنوبي  كره

با آمريكا  1337ر سال باشد. همچنين د كشور ديگر نيز در حال مذاكره و تصويب مي
توافقنامه مالياتي منعقد كرده است. اين توافقات تجاري سواي امتيازاتي است كه تركيه از 

 (Republic of Trade-Turkey. 25 July 2018). برد عضويت در سازمان تجارت جهاني بهره مي

 0017نگاهي به شركاي اصلي تجاري تركيه از جهت مقصد صادراتي آن در سال  
شريک اصلي تجاري تركيه به ترتيب عبارتند از چين، آلمان،  15كه دهد  ميشان ن

، امارات، فرانسه، ايران، سوييس، كره جنوبي، انگليس، اسپانيا، هندروسيه، آمريكا، ايتاليا، 
ژاپن و هلند كه دو سوم صادرات تركيه به اين كشورها انجام شده است و غير از چين 

 (worlds Top Exports. 2018). فق تجارت ترجيحي دارندانواع توا بقيه به نوعي

سازمان هاي مركزي، مانند جي بيست،  حال، ارتباط سنتي آن با بدنه در عين 
و سازمان پيمان آتالنتيک شمالي )ناتو(، و نيز پايبندي هاي اقتصادي و توسعه  همكاري

ه شكوفايي تركيه شكل است تصوير مثبتي از اقتصاد رو ب  به اصول نئوليبرال باعث شده
كه ميزبان و رياست اجالس سران  0015بگيرد. براي نمونه، تركيه در نوامبر 

روشني و از موضع قدرت، خواهان مذاكرات تجاري  را بر عهده داشت به« بيست جي»
پيشرفته در جهت حمايت از رشد آزادسازي )ليبراليزاسيون( در سراسر جهان شد. به 

و به علت ورودش به  ش راضي استا از دورنماي بازار مصرفيت شد بهاين معنا، تركيه 
پذيري در بازارهاي خاورميانه، بالكان، قفقاز و  زنجيرة ارزش اروپا و نيز به علت رقابت

صورت  بهآسياي مركزي، اين روند در سرلوحة سياست خارجي دولت اردوغان 
 ناپذيري ادامه دارد. خلل
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 با همه توانايي نسبي رابطه هماهنگ -3-4

هاي تواند كمكها و فرصتنخبگان تٌرک معتقدند كه موقعيت ژئوپليتيكي تركيه مي
كار آمدن حزب عدالت و  يبا رو .(Bağcı. 2009: 4)آورد. وجود  بهسرشار اقتصادي را 

 تيدر اولواقتصادي  توسعه ه،يترك يخارج استيگذشته س يها توسعه برخالف گفتمان
-شهيدر اند توان را مياقتصادي  ديپلماسيگانه اصول شش كشور قرار گرفت. نياهداف ا

 داود اغلو كرد. فيتوص هيترك ديجد يخارج استيمعمار سعنوان  بهاحمد داود اغلو  هاي

 ديتأك يخارج استيدر س «گراييچندجانبه» تيبر اهم کيعمق استراتژكتاب  در
 «يخيعمق تار»است هم راهبرد بلندمدت الزم  کيبه  يابيدست يبرا وي. از نظر كند يم

-به هم يعني «ييايعمق جغراف»و هم  دهديم ونديهم پبه را ندهيكه گذشته، امروز و آ

از  .(Davoutoglu. 2011)شوند در نظرگرفته يو جهان ايمنطقه ،يابعاد داخل يوستگپي
را  يهماهنگ ديجد يو اقتصاد يتجار يخلق بازارها يبرا هينظر داود اغلو الزم است ترك

كمان و »با استفاده از استعارة  يكند. و جاديمحور خود امحور و شرقغرب استيس انيم
 ميانه وان گسترش و نفوذ تركيه در آسيا )خاورميانه و آسيايميز، بهمعتقد است «كانيپ

 نيچن (.Onis. 2009) مسائل اتحاديه اروپا خواهد داشت (، قدرت بيشتري درقفقاز
رهبران حزب عدالت و توسعه  ياز سو المللينيدر عرصة ب هيترك گاهياز جا يبرداشت

 كامالً ايو  يدولت كامال غرب کي گريد هيترك ،معنا است كه برخالف گذشته نيبد
 و بيانگر تعارضات هويتي جامعه تركيه است.  نشدهتصور  ياسالم
 ه،روسي با را خود ياقتصاد و ياسيس روابط تا استزمان تالش كرده كشور هم نيا 

 كايامر اروپا، هياتحاد، نيالت يكايآمر قا،يآفر يو قفقاز، كشورها يمركز يايآس يكشورها
المللي تركيه در حقيقت اي و بينهاي منطقهسياست. دهدگسترش  زين ليياسرا يو حت

هاي مختلف كشورهاي مختلف است. آنها بيانگر نگاهي تركيبي و توجه به پتانسيل
اي استراتژيک با آمريكا و پراگماتيست با طين از يكسو رابطههمزمان با دفاع از مردم فلس

ند و با عدول اسراييل داشته و از سوي ديگر روابط خود با روسيه و ايران را گسترش داده
 ،انداز نگاه ايدئولوژيک، فضاي مناسبي را در روابط سياسي و اقتصادي خود سامان داده

ي ورودي و خروجي در مانيتورهاي فرودگاه تا آنجا كه كثرت مبدا و مقصد هواپيماها
و همچنين رفت و آمد مردم از تمام جهان در اين محل، ويتريني مهيج از  آتاتورک

 اي و جهاني است كه تركيه با آنها در ارتباط است.كنشگران مختلف منطقه
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 الملليمالي بين -تعامل مثبت با نهادهاي تجاري -3-7

 يگذار استيمناسب در سه حوزه س يزير با برنامه هيركدولت تاعتقاد بر اين است كه 
آهنگ تدريجي رشد  يپول يگذار استيو س يارز يگذار استيس ،يكالن اقتصاد

نقش مثبت بانک  در اين فرايند، به بعد تجربه كرده است. 0001اقتصادي را از سال 
ابل توجه بوده ق ،المللي پول، سازمان تجارت جهاني و اتحاديه اروپا جهاني، صندوق بين

المللي مبني  اگرچه دولت تركيه به علت انباشت حجم بدهي با تهديد نهادهاي بيناست. 
كمال يعني  ،المللي وزيردارايي وقت تركيه بر عدم ارائه وام مواجه شده بود، اما روابط بين

ميليارد دالري از بانک جهاني، 17باعث شد كه اين كشور ضمن دريافت وام  ،درويش
هاي  سرعت از وضعيت ناگوار سال المللي به مه اصالحي نهادهاي بينايت برناتحت هد

و روابط « بولنت اجويت»هاي سياسي  در سايه حمايتو  فاصله بگيرد 0001و  0000
جهاني كسب كرده بود، در يک برنامه اصالحي   المللي كه در زمان فعاليت در بانک بين

كمال درويش كه در سال وده سالمت بازگرداند. سه ساله، اقتصاد بيمار تركيه را به محد
رقمي  درصدي تركيه را به محدوده يک 70ماه توانست نرخ تورم  3، در كمتر از 0001

زني خود توانست براي نخستين بار در تركيه  برساند. همچنين با تكيه بر قدرت چانه
نياي اقتصاد، د) رو را در جهت حل پازل اقتصادي تركيه همسو كند احزاب چپ و ميانه

ميليارد دالري صندوق بين المللي 6/04اعتبار حزب عدالت و توسعه از طريق  (.1437
توانست جان  0004ميليارد دالري در سال  7/1و  0000-0001پول طي سال هاي 

به  دنيسرعت بخش و با(Yeldan. 2015: 6-9)  ببخشد  تازه اي به اقتصاد خود
محدود و كنترل نمودن  ،يخدمات دولت يها و بخش عيبانكها، صنا يساز يخصوص

 ستمياصالح س وبودجه و كنترل دستمزدها  ياز كسر يريجلوگ يبرا يمخارج عموم
كشور برقرار  نيدر ا ياقتصاد نسبي و كاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات يو مال يپول
يک ه مثاب بهكمال درويش دولت تركيه را  .يافت شيافزا يو متعاقب آن رشد اقتصاد شد

آدم فوق العاده چاقي مي ديد كه در عين كم تحركي شديد، بيشتر منابع را صرف 
و دست گذاشت دقيقا روي اين نقطه حساس نمايد. او  ود بدون كارآيي ميسيركردن خ

با اجراي سياست هاي رياضت اقتصادي به كاهش هزينه هاي دولت مبادرت كرد؛ 
 آن است. مشكلي كه دولت ايران نيز شديدا مبتال به 

تفاوت اعتبارات صندوق بين المللي پول و بانک جهاني با ساير موسسات مالي اين  
است كه اين دو نهاد براي پرداخت خود، دولت وام گيرنده را ملزم به اصالحات اقتصادي 

مستثني نبود.  نمايند كه تركيه نيز از آن كرد در پروژه هاي تعريف شده مي و هزينه
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ها در بانک جهاني و صندوق بين المللي پول اشتغال داشت و ، سالمضافا، كمال درويش
 خوبي مي دانست و سعي كرد  آنها را در تركيه اجرا كند. به رهنمودهاي اصالحي آنها را

.(Özdemir. 2009: 16) يبه اجرا هياروپا هم با الزام ترك هيو اتحاد يسازمان تجارت جهان 
كمک  يخارجگذاري  سرمايهو جذب  هيت تركبه رشد تجار ،ياقتصاد ياستانداردها

عضو سازمان تجارت جهاني شد و اين فرصت  1335تركيه در سال  كردند. يانيشا
طاليي براي گشايش بازارهاي بدون ديوار تعرفه اي براي تركيه و همچنين باال رفتن 
كيفيت محصوالت تركي در رقابت كشنده با ساير رقباي عضو سازمان تجارت جهاني 

. روابط ويژه با اتحاديه اروپا نيز منجر به انعقاد توافق اتحاديه گمركي با اين سازمان و بود
درصد تجاري با اين اتحاديه شده است. امروزه در سرتاسر اروپا استفاده  30تعامل حدود 

از محصوالت با كيفيت تركي خصوصا البسه و در عين حال ارزان، جا افتاده است. هر 
مان تجارت جهاني و روابط ويژه با اتحاديه اروپا حاصل ديپلماسي چند عضويت در ساز

اقتصادي  توسعههاي آن براي خوبي از ميوهاين حزب بهحزب عدالت و توسعه نبود ولي 
 بهره برد.

هاي خود به صندوق مدعي شد كه تمام بدهي 0016با وجود آنكه تركيه در سال لذا  
اين موسسه را در آنكارا بسته است ولي تحوالت  المللي پول را تسويه كرده و دفتربين

اخير نمي تواند منكر نقش سازنده اين نهادها در فرايند ثبات و جهش اقتصادي تركيه از 
 به بعد باشد. 0001سال 

 ايجاد تصوير مثبت -3-0

نرم  قدرتبيشتر به منابع  ، توجه0000عدالت و توسعه در سال قدرت رسيدن حزب  با به
سياست اعتدال در عرصه داخلي و بين  تاكيد رهبران اين حزب قرار گرفت.تركيه مورد 

المللي، مدرنيسم اسالمي، تعامل مثبت با ساير دول اعم از غرب، شرق، اسالمي، يهود و 
نرم تركيه  قدرتهاي  ترين شاخصه ، اهميت به رأي مردم و اصالحات تدريجي از مهمهغير

 پارتي محسوب مي شود.  در دوره آک
كه در ارتقاي ذهنيت مثبت از آن كمک كرده  تركيهنرم  قدرتكي از مولفه هاي ي 

 ةگسترد يخيتار ي)بناها فرهنگي اين كشورمتكثر فرهنگ غني و ميراث حفظ ، است
است كه توانسته تصويري مثبت از  (يو دوره اسالم زانسيب يامپراتور  جامانده از دوره به

اد كند. اين تصوير مثبت در كنار زير ساخت هاي اين كشور در اذهان عمومي جهاني ايج
ها توريست به اين كشور جذب و  هر ساله ميليون مناسب اقتصادي، موجب گشته تا 
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مار سازمان جهاني گردشگري، اين آميليارد ها دالر به اين كشور وارد شود. بر اساس 
باشد.  مي برتر جهان از لحاظ جذب توريستكشور  10جز تاكنون  0005از سال كشور 
درآمدي بالغ بر  داشته كهنفر توريست  ميليون 07بيش از تعداد  0007در سال  تركيه
 0014درآمد تركيه از صنعت توريسم در سال  .كرده استميليارد دالر ايجاد 16٫5

ميليون خارجي به تركيه   30تعداد  0016ميليارد دالر بوده است. در سال  07حدود 
 ميليارد دالر براي اين كشور درآمد داشت 5/03الغ بر سفر توريستي داشتند كه ب

France. 24, 2019) (. مد حاصل از آ، بنا دارد تا در0004انداز  چشمركيه بر اساس سند ت
( افزايش دهد 0014سال دو برابر ميزان  درميليارد دالر ) 50ه صنعت تورسيم خود را ب

مخارج مستقيم بخش  0015در سال برهمين اساس  ميليون گردشگر جذب كند. 50و 
درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل داده  5گردشگري اين كشور حدود 

  (.1437. )اقتصاد نيوز، است

جويانه اردوغان در خصوص فلسطين، نفي كودتا در  همچنين مواضع سياسي حق 
همگي  ،جي و غيرهمصر، شهيد خواندن محمد مرسي، تقبيح و پيگيري قتل جمال خاشق

تركيه افزوده است؛ هر چند ممكن است تبعات منفي كوتاه مدت براي اين نرم  قدرتبر 
  كشور داشته باشد.

مرغوب و با كيفيت نيز در ايجاد اين تصوير ذهني  برند، توليد كاالهاي همچنين 
بوده اند. صنعت نساجي و پوشاک مرغوب و با كيفيت در تركيه نظير چرم،  مثبت موثر

ترويج فعاليت بخش  است. شده ت و اعتبار بين المللي براي اين كشورموجب شهر
خصوصي، تسريع يكپارچگي با بازارهاي جهاني، و تحقق اصالحات مشهود در حوزه 

هاي  توجه در خدمات عمومي در حوزه گذاري قابل از طريق سرمايه تجاري -اقتصادي 
 هاي مختلف خت سريال و برنامهو نهايتاً سا كليدي مانند آموزش، سالمت و حمل و نقل،

(Ünay. 2010: 32-33)،  ايفا كرده است.  هيمثبت از ترك ريبهبود تصوسهم به سزايي در
ايجاد تصوير مثبت با ساير اقدامات اقتصادي تركيه در بخش داخلي در تعامل و تناسب 
بوده و توانسته است اغلب كنشگران بزرگ اقتصادي خارجي را نسبت به گسترش 

  هاي بزرگ در سطوح مختلف ترغيب كند.گذاريهسرماي

 گيري نتيجه

خواهد، بلكه پيشران نهادي ممكن است در مواردي  توسعه فقط پيشران اقتصادي نمي
كنند. يكي از  تزي كه اقتصاددانان نهادگرا ارائه مي ادي باشد،از پيشران اقتصتر  مهم
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همسو با اقتصادي  ماسيديپلهاي نهادي، در پيش گرفتن سياست خارجي و  پيشران
گيري ( بهرهويژه در حال توسعه ز راهبردهاي اساسي براي كشورها )بهتوسعه است. يكي ا

تواند ريل و پارادايم تحول صنعتي و گرا است كه مياز ابزار و سياست دولت توسعه
شكست  را با ارتباط بين اقتصاد داخلي و خارجي به حركت درآورد واقتصادي  توسعه
گرا هاي متعددي را براي دولت توسعهتوان مؤلفه هر چند ميرا به حداقل برساند. بازار 

توان به تركيبي از معرفي كرد، ولي با لحاظ كردن دو بخش داخلي و خارجي مي
متغيرها دست يافت كه عموماً ماهيتي مرتبط با اقتصاد سياسي دارند. در اين راستا 

نده اقتصاد داخلي و محيط خارجي مطرح شد هاي پيوند ده شاخصعنوان  بهشش مولفه 
مبتني بر استراتژي توسعه صادرات، سياست جذب  كه عبارتند از: رشد تجارت

گذاري خارجي و پيمانكاري خارجي، توافقات تجارت آزاد و ترجيحي، رابطه  سرمايه
المللي و ايجاد تصوير مثبت. بين  تعامل مثبت با نهادهاي اقتصادي ،با همههماهنگ 

ده و بين هاي مذكور را در دستور كار سياست خارجي قرار داگرا شاخصولت توسعهد
( تعامل برقرار هاي سياسي و اقتصاديلمان و گروهاعم از پارآنها و نهادهاي داخلي )

استقالل  ،توانمندكارا و بوركراسي  ،گذاري داخلي نوع سياست ،نقش نخبگانكند.  مي
باشند و بين آنها ميگرا هاي دولت توسعهشاخص ي ازبراي تغييرات اساسي برخنخبگان 

 .تعاملي دوسويه وجود داردروابط اقتصاد خارجي و 
روابط خود با  هيتا ترك موجب شد گانيتنش صفر با همسا استيسو اقتصادي  توسعه    

 را لييو اسرا هيعربستان، سور ران،يا كا،يآمر ه،يارمنستان، قبرس، عراق، روس ونان،ياروپا، 

عليرغم  هيآن استفاده كند. ترك يدهد و بتواند از منافع تجار شيطور همزمان افزا هب
با استفاده از خطوط اقدام شش هاي داخلي، توانسته است ها و چالشبسياري از آسيب

اقتصادي  توسعه نديمثبت بر فرآ ريتأث ميزان بسياري به، ياقتصاد يپلماسيدر دفوق گانه 
   بر جاي بگذارد.خود 

 گران ليتحل دياز د در دوران حزب عدالت و توسعه، هيتركاقتصادي  ديپلماسي    
نشان دهنده  و شده است يگذار نام ه،ياقتصاد ترك ييبه عصر طال ياقتصاد
 رينظ ياقتصاد يها كشور بوده است؛ چراكه شاخص نيمطلوب انسبتاً اقتصادي  توسعه

 ميمستق يها يگذار هيسرما شيو افزا يكاريرشد، كاهش تورم، كاهش نرخ ب خنر شيافزا
حزب عدالت و توسعه توانست بين اقتصاد داخلي تركيه . گذارد يم شيرا به نما يخارج

المللي تعامل ايجاد كند و اين مهم بيش از هر چيز برگرفته هاي بينو نهادها و سازمان
در ويژه  وزال )بهبود كه عبارتند از: ااز سه ميراث و انديشه متصل بين اقتصاد و سياست 
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با دو ، كمال درويش )(هاي باز اقتصادي سازي در تركيه و اجراي سياست زمينه خصوصي
و داود اغلو )معمار  (0001و وزير دارائي تركيه در سال دهه فعاليت در بانک جهاني 

 (.بازگشت به اقتصاد پيراموني
 چالشي آنكارا  هاي و سياست  0011از سال در پايان بايد گفت، خيزش جهان عرب  

اروپا  و كايآمر ه،يعراق، روس ه،يسور ران،يطرف و ا کياز  هيترك نيتنش ب شيموجب افزا
 ياقتصاد يها شاخص تنزلبا  زين هيتركاقتصادي  توسعه نديفرآرو،  از اينشده است. 

به مواد  ازيو كاهش ن ديكاهش قدرت خر ،يكارينرخ ب شيكاهش نرخ رشد، افزا رينظ
كاهش نرخ رشد صنعت توريسم،  ،يخارج ميمستق يگذار هيو كاهش سرما يصنعت هياول

بنابراين هر چه . مواجه شد 0015تا  0011 يدر بازه زمان يو كاهش ارزش پول مل
حركت اقتصادي  ديپلماسيگرايي و كاربست موثر سياست خارجي تركيه به سمت تعامل

خيزش اقتصادي تركيه در هرحال  هكند بازتاب آن در اقتصاد آن كشور مثبت است. ب
نقش اقتصادي  ديپلماسيهزاره سوم معلول عوامل مختلف داخلي و بين المللي است كه 

 ريل قطار توسعه تركيه را داشته است.
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