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  (2002-2022)  در دوره حزب عدالت و توسعه هیترک یاسیاقتصاد س

 
 احسان رسولینژاد 1
 زهرا سادات فیروزی 2 *

 چکیده:

 یط و نقاط قوت و نقاط ضعف آن هیترک یاسیاست اقتصاد س شده یپژوهش سع نیا در

 یامقدمه پژوهش، یشود. در ابتدا یبررس ،یآمار یهاارچوب دادهچدر  2002-2022 یهاسال

رفته و گمک ک سمیبرالینئول یاز تئور ینظر یو در بخش مبان میدار یاصل میمفاه فیاز تعار

 ایآ کهنی. امیاپرداخته یتورم و گردشگر ،یبر رشد اقتصاد یاقتصاد استیس ریتأث یبه بررس

پژوهش  نیا یسؤال اصل ریخ ایاست  ها موفق عمل کردهسال نیا یط هیترک یاسیاقتصاد س

 یمالاع و یذاتخا یهااستیباز، س یمبنا قرار دارد که اقتصاد درها نیبر ا هی. فرضشودیرا شامل م

روش  است. با مثبت داشته ریتأث هیترک یاسیاقتصاد س تیحزب حاکم عدالت و توسعه بر موفق

 نیبه ا توانیم مذکور یهاسال یو تورم ط یمربوط به رشد اقتصاد یهاداده یو بررس یاسهیمقا

 نهیمزدر  ییاجرا یهااستیدوره و س نیانجام شده در ا یکه اصالحات اقتصاد دیرس جهینت

 .است همؤثر عمل کرد یبه اقتصاد جهان هیدر ورود ترک یگذارهیو سرما یسازیخصوص

 یاقتصاد تاصالحا ،یجهان اقتصاد سم،یبرالینئول ،یاسیاقتصاد ساقتصاد،  :یدیکل واژگان
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 مقدمه

شروع به  یبزرگ صنعت یکشورها یتمام. شدن شروع شده است ی، روند جهان1980از دهه 

 یاریبس ندیفرآ نیاند. در اهخود کرد یمال یبازارها یآزادساز یالزم برا یاقتصاد یهااستیس یاجرا

 یکپارچگی شدن؛ به توسعه یجهان کردند. یرویپ یصنعت یدر حال توسعه از کشورها یاز کشورها

مشترک در  یهاارزش یو گسترش برخ یفرهنگ ی،اجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد یهانهیدر زم

 راتییتغ شدن باعث یجهانواقع  . دراشاره دارد یو مل یمحل یعبور از مرزها قیسراسر جهان از طر

 یکپارچگی که منجر به است یاقتصاد جهان یداخل یوندهایدر ساختار، عملکرد و پ یقابل توجه

 (Adıgüzel, 2013) .شودیمتقابل آنها م یاقتصادها و وابستگ دتریشد

رب محور غ یاقتصاد یهااستیس د،یبه قدرت رس 2002که با انتخابات حزب عدالت و توسعه 

 ست،ایس صاد،در اقت «دیجد هیترک»به  ترکیه دن،یگرفت. پس از به قدرت رس شیدر پدوره قبل را 

آن  یاجرا و به رفتیرا پذ یگذار به اقتصاد قو یبرنامه .شد لیها تبدنهیزم ریو سا یخارج استیس

نند ما ییهانهاد با کیمذاکرات نزد یخود را در راستا یبرالینئول یاقتصاد یهااستیادامه داد و س

ه بدوره  نیا دردولت  که یتحوالت ساختاردر پیش گرفت؛  یپول و بانک جهان یالمللنیب دوقصن

 .رساند درتبه ق یسه دوره متوال یخصوص در اقتصاد انجام داد، حزب عدالت و توسعه را برا

(Karagöl, 2013) 

نوان ع بهعهده دارد. اردوغان همزمان در حال حاضر ریاست این حزب را رجب طیب اردوغان بر

الت و عد آمدن رئیس جمهور ترکیه نیز به فعالیت سیاسی خود مشغول است. از ابتدای روی کار

اند. در ردهک حفظ توسعه، اعضای آن همواره طرفدار غرب بوده و ارتباط با آمریکا را در طول زمان

پیش رد های اقتصادی متفاوتی در جهت رشد و توسعه اقتصادیطول حاکمیت این حزب برنامه

 پردازیم.ها میاست که در این پژوهش به بررسی آن شده گرفته

 ادبیات موضوع

-1950اقتصاد سیاسی ترکیه در فاصلة سالهای سید احمد موثقی در مقاله خود با عنوان 

اجتماعی ترکیه از منظر اقتصاد سیاسی در این بازه زمانی  -به بررسی تغییرات اقتصادی 1920

جهانی و افزایش  رغم رشد اقتصادی در پیوند با بازاراست که علی پرداخته و به این نتیجه رسیده

گیری جهت گذاری مجدد باتر، فرایند انباشت سرمایه و سرمایهصادرات و کسب درآمد ملی بیش

ی و با حضور قوی طبقات اجتماعی مولد و مستقل صورت نگرفت و لذا توسعه اقتصادی و مل

  (1380)موثقی, . صنعتی محقق نشد

رضا غائبی در پژوهش خود، اقتصاد سیاسی روابط ایران و ترکیه در دوره حکومت حزب محمد

را مقابل هم  های اقتصادی ایران و ترکیه درسیاستدهد و عدالت و توسعه را مورد بررسی قرار می
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تواند بسط و تقویت روابط دو کشور در حوزه انرژی می رسد کهشمارد؛ او به این نتیجه میمی

مشترک نیز  هد عالقی سیاسی موراهطه آغاز مطلوبی برای گسترش روابط دو کشور در حوزهنق

 (1395 ،غائبی. )باشد

ادی های اقتصدر مقاله اقتصاد سیاسی توسعه ترکیه، نویسندگان به بررسی تغییرات سیاست

ه( در الت توسعهای مختلف )قبل از اوزال، دوره اوزال، بعد از اوزال و دوره حزب عدترکیه در دوره

های اقتصادی سیاست اند و عوامل داخلی و خارجی را در اتخاذپرداخته 1980-2010بازه زمانی 

  (1397زاهدی و سرپرست سادات،. )اندمورد مقایسه قرار داده

، (1990-2017) جهانی اقتصاد در آن ادغام و ترکیه اقتصادی توسعه بر دولت سیاست آثار

 هایدولت برجسته اهداف از یکی ادی رااقتص ای است که نویسندگان آن توسعهعنوان مقاله

 با ترکیه که دهدمی نشان مقاله کلی تیجهناند و بیان کرده نوظهور اقتصادهای ویژه به گرا، توسعه

 نهادهای و المللبین نظام با همگرایی نیز و خود اقتصادی نهادهای در ساختاری اصالحات انجام

 روند در دهد،می ننشا کشور این اقتصادی اصلی هایشاخص چنانکه المللی،بین اقتصادی

سهیلی  کشیشیان سیرکی و. )است بوده موفق جهانی، اقتصاد در ادغام و اقتصادی توسعه

 (1398نجف آبادی، 

 در مقاله

 Demokrat Parti (DP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin ekonomi 

politikaları açısından karşılaştırılmasıThe comparison of Democratic Party 

(DP) and Justice and Development Party (AKP) in terms of economy policies  
است.  نویسنده به مقایسه سیاست اقتصادی حزب عدالت و توسعه و حزب دموکرات ترکیه پرداخته

 از احزاب اقتصادی سیاستهای حزب، دو هر سیاسی تاریخچه مورد در بحث از پس منظور بدین

 دهدمی نشان نتایج. گیردمی قرار مقایسه و بررسی مورد AKP و DP اقتصادی هایسیاست نظر

 DP دوره طی اقتصاد در دولت سهم اما دهند،می اهمیت اقتصاد در آزادسازی به حزب دو هر که

 (Özdemir, 2013) .است یافته کاهش AKP دوره در و افزایش

تغییر ) “ Dış Politika Değişimi: AKP Dönemi Türk Dış Politikası“نویسنده مقاله 

 محیط و اقتصادی کند رشدسیاست خارجی: سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه(، بیان می

گرایی غرب به نیز آمد دست به توسعه و عدالت حزب حاکمیت تحت که نسبی سیاسی ثبات

 با خواهدمی ترکیه دوره، این همچین او معتقد است که در. است کرده کمک ترکیه در این دوره

 استفاده حداکثر خود گسترش حال در هایفرصت از اشجانبه همه و فعال خارجی سیاست

 (Kaya, 2015) .کند منطقه در مهم قدرت یک به تبدیل را خود ترتیب بدین و ببرد را

حکومت  )سیاست خارجی در دوران AKP İktidarları Döneminde Dış Politika“ ”در مقاله
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 و عدالت حزب که 2002 سال از ترکیه را خارجی حزب عدالت و توسعه(، نویسندگان سیاست

اند، کرده ارزیابی رسیده آن به امروز که را اینقطه و کرده تحلیل امروز به تا رسید قدرت به توسعه

-اسالم مخفی کار دستور یک خارجی سیاست حوزه کنند: حزب عدالت و توسعه دراینطور بیان می

 بود روبرو غرب با اروپا اتحادیه محور در که را سیاستی حکومتش اول سالهای در دارد، گرایانه

 کرده استفاده خود گراییاسالم پیشبرد برای آورد دست به که هاییفرصت از و کردمی دنبال

  (Ersoy & Hasgül, 2015. )است

ب وره حزسیاست اقتصادی ترکیه از منظر اصالحات اقتصادی در ددر این پژوهش به بررسی 

در . است پرداخته شدهاردوغان  عدالت و توسعه و با تأکید بر دوره ریاست جمهوری رجب طیب

 های مسافرتیهای موجود در بانک جهانی و سایت انجمن آژانستحقیق انجام شده با توجه به داده

های دولت سیاست و افزایش گردشگری از طریق اتخاذ( میزان کاهش تورم TÜRSAB) ترکیه

 اشاره دارد. AKPاست که به کارآمدی سیاست اقتصادی  نشان داده شده

 ترکیه کشوری در حال توسعه -1

ندگی های نسبتاً پایین زتوان کشور رو به رشد یا کشوری با استاندارکشور در حال توسعه را می

ر سطح انسانی د هپایه صنعتی توسعه نیافته است و شاخص توسعها تعریف کرد. در اینگونه کشور

 توان چنین برشمرد:های در حال توسعه را میپایینی قرار دارد. خصوصیات کشور

 کنند.ط زندگی میفقر عمومی؛ نسبت باالیی از جامعه نزدیک به خط فقر و پایین این خ -1

 تری برخوردار است.سهم بیشسهم باالی کشاورزی؛ کشاورزی نسبت به صنعت از  -2

 .رشد جمعیت: رشد جمعیت تقریباً باالی نیم درصد است -3

ت هیچوق ت هستند واجتماعی: مسائل اقتصادی و اجتماعی باهم متفاو -دوگانگی اقتصادی -4

 کند.های اجتماعی جامعه نمیها و پتانسیلاقتصاد کمک به رشد و شکوفایی انگیزه

 ی هستند.ها مبتنی بر انرژتر این اقتصادبیشاقتصاد تک پایه:  -5

شین ایه و ماها اغلب نیاز به واردات فناوری، سرمکمبود سرمایه فیزیکی و انسانی: این کشور -6

 آالت از غرب هستند و حتی نیاز به نیروی ماهر و دانش بنیان انسانی دارند.

 ت.پایتخت اس تمرکز اداری، اقتصادی و سیاسی: تمرکز در یک شهر به نام -7

که در  توان ترکیه را کشوری در حال توسعه در نظر گرفتبا توجه به مواردی که ذکر شد می

جتماعی ا های متمادی، با مشکالتی نظیر تورم، بیکاری، مشکالتعین تجربه توسعه اقتصادی طی سال

 و ... روبرو است.

 توسعه اقتصادی -2

مطلوب  انینما یهااز هدف یبه تعداد یابی: دستکندیمطرح م نیرا چن یبالک، توسعه اقتصاد
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کسب دانش و  ،یو اقتصاد یاجتماع یهایبرابر جادیا د،یتول یبازده شیافزا لیاز قب یو نوساز

موزون و هماهنگ  ستمیبه س یابیدست یبه طور منطق ایها بهبود در وضع نهاد د،یجد یهامهارت

 یطرف سازد. برابر را ینظام اجتماع کینامطلوب  تیمختلف که بتواند انبوه وضع یهااستیساز 

 یندیعبارت است از فرآ ی: توسعه اقتصادسدینویم رییپروفسور جرالد م یتوسعه اقتصاد فیتعر

بروکس ) .ابدییم شیدراز مدت افزا یکشور و در دوران کیسرانه در  یکه به موجب آن درآمد واقع

چند  یانیجر دی: توسعه را باکندیم فیتعر نگونهیتودارو توسعه را ا کلیما (1386و وین ایوانز، 

-مردم و نهاد عامه یطرز تلق یاجتماع یهادر ساخت یاساس راتییدانست که مستلزم تغ یبعد

)نراقی،  .کن کردن فقر مطلق استشهیو ر یکاهش نابرابر ،یرشد اقتصاد عیتسر زیو ن یمل یها

1379)  

 یتصادگفت رشد اق توانیم میبپرداز یو توسعه اقتصاد یبه تفاوت رشد اقتصاد میبخواه اگر

باشد. یم یفیک و یکم یهامرکب از جنبه یادهیپد ،است. حال آنکه توسعه یکم یادهیصرفاً پد

ر ینظ رگید یفیابعاد ک بگیردرا در بر  یعالوه بر آنکه رشد اقتصاد یتوسعه اقتصاد قتیدر حق

 توسعه رد. ددر خود دار زیرا ن یو فرهنگ یعلم ،یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد یهاانیبن راتییتغ

-ارزش رییتغ د،یتول یهاهبود روشب - یفیو چه از نظر ک یظر کمچه از ن -بهبود در عوامل  یاقتصاد

 .ستین نیچن نیا یخورد اما رشد اقتصادیبه چشم م زیوجهه نظرها ن رییها و تغ

 اهداف توسعه اقتصادی -3

 شود: توسعه اقتصادی دو هدف اصلی را شامل می

 کنی فقرافزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ریشه 

 ایجاد اشتغال 

 سیاسیاقتصاد  -4

صاد و ی اقتصاد و سیاست است که در واقع تعامل همیشگی اقتاقتصاد سیاسی ترکیب دو کلمه

ط اقتصادی توس مربوط به مدیریت امور اقتصاد سیاسیتوان گفت دهد. میسیاست را نشان می

های رو کشورکشور تأثیر بسزایی دارد؛ از این دولت است و در جهت رشد و توسعه اقتصادی یک

-ژیاسترات ها، ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود،مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصت

تفکیک  ها به طور کامل قابلاند. این استراتژیگرفتههای توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش 

 رند.دا دهند و در مدیریت امور اقتصادی دولت نقش چشمگیرینیستند بلکه طیفی را تشکیل می

 بازار و دولت - سیاست المللی، تعامل پیچیده میان اقتصاد وهسته اصلی اقتصاد سیاسی بین

نیازهایش وارد  اوم بقای خویش و به منظور تامینبشر برای تدالمللی است. بستر فضای بین در

بخشد و افراد براساس شود. در این میان دولت به مناسبات حاکم بر این بازار نظم میبازار می



 

 

صلنامه 
ف

ت و هشتم، تابستان
ی، سال هفتم، شماره بیس

ت منافع مل
مطالعا

 
1401

 

6 

ای سه گانه جا رابطهپردازند. در اینشان میضروری هایخواستهسرمایه خود به برطرف کردن 

 .شودمی میان سرمایه، اقتصاد و قدرت سیاسی برقرار

والت محص شی از اینکه محصوالتی را تولید و بخ استهایی بخش در ترکیه نیز ،یمانند هر کشور

شوند. یرد موا یمحدود در تعداد اید و نکه در کشور وجود ندار ی. کاالها و خدماتکنندرا صادر می

مه لم اداکل سادهد، به شیم لیو مصرف که اساس اقتصاد را تشک عیتوز د،یروابط تول نکهیا یبرا

 یقتصادا طیشرا ها ممکن است بسته بهاستیس نیرا اتخاذ کند. ا یخاص یهااستیس دیدولت با ابد،ی

 ارچوبچ نیا در زین هیترک یجمهور یاقتصاد یهااستیکند. س رییکشور و تحوالت جهان تغ

ا دیگر بهای اخیر با نفوذ در منطقه و گسترش روابط اقتصادی ترکیه طی سال کرده است. رییتغ

می فوذ نظان های جدید و مشترک روی آورده است. به عنوان مثال ترکیه باکشورها به ایجاد بازار

مچنین ه هد.دبر شمال عراق توانسته حمایت مردم این منطقه را در تقاضای کاالی ترک افزایش 

اشته د سزاییبأثیر فت و گاز از عراق به ترکیه نیز بر بهبود روابط تجاری ترکیه تخطوط انتقالی ن

 است.

 مبانی نظری -5

 سمیبرالینئولنظریه  -1-5

 ایانتیبر یساید سکه در اقتصا یدانش پژوهان عصر روشنگر نانهیخوشب دگاهید نیها به ابرالینئول

 قیطر ا ازتواند صلح ریاست و م کین اً انسان ذاتسرشت  .اعتقاد دارند ،افتیدر سده نوزدهم بازتاب 

 در آن که ستا یاستیس ییعقال استی، سر اساس این نظرب تحقق بخشد. زیآمیهمکار یهاکنش

 متقابل یوابستگ یهاهینظر یهمانا مبنا نیباشد. ا وجود داشته گرانید یهااتکا به کنش شیافزا

ها، آن دار است ولی یک کنشگر مستقل نیست. براساس تفکرها دولت، حاکمیتاز نظر نئولیبرال است.

ملی  برند. موضع نئولیبرالی این است که منافعها نه از منازعه بلکه از همکاری سود میهمه دولت

آمیز کتمشار ونه در سناریوی واقع گرایانه )جنگ همه علیه همه( بلکه در یک محیط همکاری آمیز 

ها همچنین منتقد این ایده هستند که منفعت ملی شود. نئولیبرالبه شکل بهترین انجام می

منسجمی  شود؛ در عوض هیچ منفعت ملی ثابت یابرحسب امنیت سرزمینی و نظامی تعریف می

خارج  های داخل وهای گروهکند و بازتاب دهنده جایگاهندارد چرا که منفعت ملی تغییر میوجود 

 دولت است.

سطح بازار واحد  کیآورد، کل جهان را به یموجود که به  ییهاینظر نوآور از سمیبرالینئول

دوره به  نیا؛ به همین دلیل است که اندواگذار کرده یجهان یرا به نهادها دانیم وکاهش داده 

ها کشور اکنون در نظم جهانی که ارمغان لیبرالیسم است همه شود.یشناخته م زین یعنوان دوره جهان

رقابت  گریکدیبا  یجهان کپارچهیمناسب در اقتصاد  گاهیکسب جا یبرااند و در جهان ادغام شده
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استفاده  خواهد بایم یهر کشور کند.چرا که ویژگی سیستم نئولیبرالی اینگونه ایجاب می کنند،یم

 ,Şaylan. )برسد یمطلوب تیبه موقع یادغام در اقتصاد جهان یتالش برا نیدر ع یدولت استیاز س

2003)  

 یبرا است که نی، اباشدمی یاسیس -یاقتصاد هینظر کیکه اساساً  سم،یبرالینئول یگزاره اساس

 نیمتض را تیمالک را آزاد کند، حقوق یفرد ینیکارآفر دیبا تیسطح رفاه، بشر نیبه باالتر یابیدست

 یاقتصاد یهایریگمیدر تصم دیبازار با، کشورها آزاد باشد نیهم در داخل و هم ب دیتجارت باکند، 

  (Harvay, 2005. )درا تشکیل ده تجارت آزاد در اصل یک تسلط داشته باشد و

 که تحت ستمیس نیسود است. ا یبرالیبر بازار نئول یاقتصاد بازار مبتن تیموفق اریتنها مع

 ،یجتماعا تیمحدود است، هرگونه و اعتماد بازار ساخته شده یاقتصاد ییمانند کارا ییهاگفتمان

 یقمنطریغ شود،یم یمعرف منطقی اریرا که تنها مع هیسرما یبه سودآور یابیدر دست یقانون ای یادار

 یهااستیس یاجرا (Yeldan, 2003& Köse, Şenses. )دحذف شو دیداند و معتقد است که بایم

 هافتیمل تکا در طول زمان سمیبرالیمتفاوت است و خود نئول گریبه کشور د یاز کشور برالینئول

 ست.ا یاسیس یهاینگران ،یو چه زمان ییایچه از نظر جغراف ر،ییتغ نیا لیدل نیتراست. مهم

 سیاست اقتصادی حزب عدالت و توسعه  -2-5

AKP گسترش  یاو منطقه یجهان اسیخود را در مق یخارج استیس ،دیجد یکردهایبا رو

 یهاانهارتخسف افتتاح د،یمانند حذف رواد یاقدامات هیترکی، خارج استیداد. بسته به گسترش س

است. در  ردهرا آغاز ک دیجد یکردهایتجارت آزاد در چارچوب رو یقراردادها یامضا ک،یپلماتید

 ندی. فرآستیچ یخارج استیدر س یمشخص شود که نوآور قاًینه، مهم است که دقیزم نیا

 یایدن ابطه را بهر نیخارج کرده و ا المللنیب استیرا از قلمرو س یخارج استیشدن، س یجهان

سرعت  الت راتجارت و تعام ،اطالعات یاست. تحوالت در فناور گسترش داده یتجارت و جامعه مدن

  (Ağca, 2016) .است هبرجسته کرد یخارج استیقدرت نرم را به عنوان ابزار س رام نیا ؛دهیبخش

بگذارد  تواند بر توسعه اقتصادی تأثیرتوان گفت سیاست خارجی اتخاذ شده توسط دولت میمی

 مایل بهباشد. ت آفرینی داشتهو اگر سیاست مؤثری باشد در افزایش رشد اقتصادی کشور نیز نقش

حت ت اختالف، همگیهای طرف همکاری با غرب، سیاست تنش صفر با همسایگان، ائتالف با دولت

 گیرند.تأثیر روابط اقتصادی شکل می

و ترکیه ، هم در بوجود آمده تیدر امن یتجارت و تعامل فرهنگ یکه به رو یدیجد تیوضع

حزب  یگذاراستیس بر استیاقتصاد و س یمنطق آزادساز نیاست. ا هم در جهان مؤثر واقع شده

مبارزه  برال،یل و توسعه با محور قرار دادن تفکر لتگذاشت. حزب عدا ریتأث زیعدالت و توسعه ن

-حرکت یرا برا یمناسب یاجتماع یفضا جهیافراد را گسترش داد و در نت یبر آزاد یمبتن یحقوق
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 وهیشو  افراد، دولت محدود یها با درک آزاددادن تفاوت یبه دنبال آشت ؛کرد جادیا یاتوسعه یها

 یخارج استیاز درک س AKP ،لیو م یجهان ییایآزاد را توسعه داد. در پرتو پو زاردرک با ی،زندگ

 طیمنطبق با شرا یخارج استیرا در س یدیجد نشیو ب تیفاصله گرفت و ذهن کیکالس

  (Ağca, 2016. )کرد یمعرف دیجد

 ار،باز تنوع ،یخارج هیجذب سرما نهیدر زم یبزرگ شرفتیپ 2012تا  2002 یهاسال نیب

 است. رفتهگ تجارت صورت یایو دن یاستفاده فعال از جامعه مدن تیو در نها یاادغام منطقه

 یارجخ استیمانور در س یبرا یشتریب یفضا ،یقبل یهاحزب عدالت و توسعه نسبت به دولت

 دیرات جدحزب عدالت و توسعه به شکل وضع مقر ی، اقدامات اقتصاد2002سال از  داشته است.

 .گرفت صورت یسازیدر خصوص عیو تسر رانهیسختگ یمال یهااستیس یاجرا ،یبانک ستمیدر س

(Eroğlu, 2003 )است  یسازیکند خصوصیم زیدوره را از دوره قبل متمااین که  یاساس یژگیو

 یسازیخصوص زکه مبلغ به دست آمده ایاست. در حال به آن اشاره شده زین ییاجرا ماتیکه در تصم

-2007های سال نیب زانیم نی، ادالر بوده اردیلیم 8بالغ بر  2002تا  1985 یهاسال نیب

  (Bayrak & Kanca, 2013. )دالر بوده است اردیلیم 33بالغ بر  2002

 یهااستید بر سدر حوزه اقتصابا اروپا هماهنگ  یهااستیاروپا، س هیاتحاد تیدر روند عضو

با  یچگکپاریروند  که کشور در دساختار باعث ش نیگذاشت. ا ریدوره تأث نیکشور در ا یاقتصاد

سبت ن، Boratav  ارائه شده توسط یهاداشته باشد. بر اساس داده عیسر یسرعت ی،جهان ستمیس

 در درصد، 3,4به طور متوسط  1997-1995 یهاسال نیب یبه کل درآمد مل یخارج هیسرما

 از که همانطور .وده استدرصد ب 9,8، 2002-2007 یهاسال نبی درصد و 8,1، 2000سال 

روابط با  در چارچوب یخارج یگذارهینرخ سرما شیند افزارو ادامه است، مشخص ارقام و اعداد

 یلبرایئولن روند کیدهد که کشور در یاروپا نشان م هیو اتحاد یپول، بانک جهان یالمللنیصندوق ب

  (Boratav, 2013. )رودیم شیپ

 (GNP تولید ناخالص ملی) وجود داشت. داریاز رشد پا یا، دوره2007و  2002 یهاسال نیب 

 اردیلیم 36 . صادرات ازافتی شیبرابر افزا 2,5 باًیتقر 2002با سال  سهیدر مقا 2007در سال 

. افتی شیدالر افزا اردیلیم 170دالر به  اردیلیم 50دالر و واردات از  اردیلیم 107دالر به 

(Bayrak & Kanca, 2013) دوره ارزش  نیادغام شده بود، در ا یجهان مکه با نظا هیاقتصاد ترک

باعث کاهش  یدر حوزه انرژ ژهیها به ورساختیداد، اما کمبود ز شیصادرات و واردات خود را افزا

که  یجهاناقتصادی از بحران  نیز هیترکها همانند بسیاری از کشور نسبت صادرات به واردات شد.

 ,SAKARYA) .افتیکشور کاهش  نیا یشد، متاثر شد و روند رشد اقتصاد داریپد 2008 در سال

2014)  
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(، GDPی) ناخالص داخل دیتول بر اساس نرخ رشدرشد اقتصادی ، 2002-2007 یهاسال نیب

سال  رد و درصد  2008،0/7سال  در یبحران جهان لیبه دل درصد بود؛ 5/6به طور متوسط 

 9,2 ،2010سال در  سطح آن دوره است. اقتصاد که نیترنییکرد که پا درصد رشد -4، 2009

دامه داد و روند ا نیبه ا زین یبعد یهادر دوره ت،داش یدرصد 8,5رشد  2011درصد و در سال 

 یبزرگ نیتحس، تیموفق نیکه با ا هیترک (Karagöl, 2013. )از بحران خود را حفظ کرد شیرشد پ

 در حال توسعه مطرح شد. یکشورها ریسا یبرا لگواکرد، به عنوان  افتیدر

 ویت رشد،، شروع دوره اول ریاست جمهوری، اردوغان برای تحریک اقتصاد، تق2014از سال 

کاهش نرخ  کند. تأکید اردوغان برهای بانکی تأکید میصادرات و ایجاد شغل بر کاهش نرخ سود

زاد آبازار  دهمچنین حمایت اردوغان از اقتصا گردد؛گرایی وی برمیبهره به روحیه مربوط به اسالم

 گردد.  میبر ی توسعه اقتصادی کشورشی او از استراتژی اقتصاد باز در برنامهبه نوعی به استفاده

 استراتژی اقتصاد باز -6

کند. این می ملعاین استراتژی نگاه به خارج دارد و در برخی از موارد همچون استراتژی پولی 

ید بر تأک های بازار و بخش خصوصی متکی است اما باز برای تخصیص منابع به نیرواستراتژی نی

های دهند؛ مانند سیاستهایی که مستقیماً بخش تجارت خارجی را تحت تأثیر قرار میسیاست

هایی که یاستس ای برتجارت وها و موانع غیر تعرفهای، سهمیهنرخ مبادله ارز، مقررات تعرفه

در این  کنند کهها به خارج را تنظیم میگذاریخارجی و بازگشت سود این سرمایهگذاری سرمایه

 ها با استراتژی پولی متفاوت است. زمنه

ل عوام ریقتر به داخل است و هدف به تعادل رساندن اقتصاد از طدر استراتژی پولی نگاه، بیش

تر با بیش طریق همگرا شدن باشد ولی در استراتژی اقتصاد باز تعادل در اقتصاد ازداخلی می

ا پیوندد. یعنی هر چقدر بتوان نقش و بازیگری خارجی رهای منطقه و جهان به واقعیت میاقتصاد

 .هد رسیدخوا تر کرد، اقتصاد به تعادل و در نتیجه به توسعه باالتر و واالتریدر اقتصاد بیش

 اقتصاد بازار آزاد -1-6

عرضه  نه قوانین رقابت بد که رقابت در آن تأمین کننده است. ایباشبازار آزاد، بازاری اقتصادی می

 دهد که محصوالت و خدماتشان را به صورت مستقیم تأمین کنند.و تقاضا اجازه می

 عرضه شامل منابع طبیعی، سرمایه و نیروی کار -

 (Kazancı, 2016.  )ار دولتککنندگان، کسب و تقاضا شامل خرید توسط مصرف -

گام  هیترک 2003در سال  یساز یقانون خصوص بیبازار آزاد و تصو استیگرفتن س شیبا در پ

درصد اقتصاد  80 است که امروزه لیدل نیبرداشت. به هم یخارج هیجذب سرما ریدر مس یمهم

یکی از نکات  درصد است. 20است و سهم دولت کمتر از  یسازیمربوط به بخش خصوص هیترک
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داوطلبانه و  سیستم اقتصادی تنها بر پایه مبادلهرای اقتصاد بازار آزاد مطرح است. کلیدی که ب

معامالت  توان به غیاباست. از دیگر نکات می قوانین عرضه و تقاضا، بدون دخالت دولت بنا شده

 های ناظر بر معامالت بازار آزاد اشاره کرد.اجباری یا محدودیت

 عدالت و توسعههای حزب رویکردها و برنامه -

 ملیتیی چندهاهای خارجی و شرکتگشایش اقتصاد به روی سرمایه -1

 تعامل سنت و مدرنیسم -2

 تعادل ایدئالیسم و رئالیسم -3

 های خارجی و چند ملیتیگشایش اقتصاد به روی سرمایه - 2-6

به شود، گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل میتجارت خارجی که اغلب با سرمایه

گیری دارای جهت هایی کهشود. استراتژیعنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می

ه راستا ب المللی کشور هستند و در همینباشند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بینصادراتی می

 یابند.بخش منابع دست میاستفاده کارا و اثر

هت ج یادیزاردوغان از مردم این کشور اعراب  بعد از مسئله فلسطین و حمایت ترکیه و شخص

وجود  ترکیه به گذاری به ترکیه روی آوردند که همین مورد تغییراتی در وضع اقتصادیسرمایه

های روژهپ های خارجی و به کارگیری درآورد. کاهش نرخ بیکاری از طریق اشتغال افراد در شرکت

-صیخصو .یه خارجی از قبیل این موارد هستندخارجی، افزایش رشد اقتصادی از طریق جذب سرما

خارجی  گذاریگذاری نیز از موارد جذب و تشویق سرمایهحدف موانع پیشین در سرمایهازی و س

شکل  ر ترکیه بهرسیدن اوزال د قدرت سازی اقتصادی که از دوران بهخصوصیشوند. محسوب می

صادی قتا بگیری قطکلرسید. ش اوج دالت و توسعه بهبود، در دوران حزب ع دهش ی آغازواقع

ادی اقتص شد، پیشرفت سازی واقعی منجرزایش خصوصیآناتولی در رقابت با استانبول که به اف

  (Andrews, 1999. )کرد اعطه اچشمگیری به ترکی

 اصالحات اقتصادی حزب عدالت و توسعه -3-6

وسعه تکه برای  او کسی است اند.اقتصاد ترکیه نامگذاری کرده کمال درویش را معمار بزرگ

تصادی اساسی اق ساله تهیه کرد و اصالحات نهادی 22انداز اقتصادی ترکیه، سند راهبردی چشم

ب برآمده از حز گذاری کرد، همچنان در دولترا هدایت کرد. اصالحاتی که درویش در ترکیه پایه

خش ب ت در سهاین اصالحا است.عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان به قوت خود باقی

انجام  گذاری ارزی به صورت نهادیگذاری پولی و سیاستگذاری اقتصاد کالن، سیاستسیاست

 زار:اب 4گیری از است. بر این اساس دولت در سطح کالن با بهرهشده
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 گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابتالف( 

-یم بدر اقتصاد کالن محسو هیترک یاصل یرقابت، استراتژ شیو افزا یگسترش بخش خصوص

در  تیشفاف ،یمردم تیجلب حما یریخود با به کارگ یسازیخصوص یهااستیدر س هیشود. ترک

 توانسته یصدولت از بخش خصو یقو تیو حما یاسیو س یو اجرا، ثبات اقتصاد یگذاراستیس

 80 دهه انهیبه طور مشخص از م یساز یموفق عمل کند. خصوص ریمس نیدر ا یادیتا حد ز

و س کی از هیترک یساز یقرار گرفت. خصوص هیترک یاقتصاد یهااستیدر دستور کار س یالدیم

 یقتصادا یهاهبنگا یو کاهش بار پول یاقتصاد یهاتیتر مداخله دولت در فعالشیبه کاهش هر چه ب

د مجد تیهدا و هیسرما یبه توسعه بازارها گرید یسو ازکمک کرده و  یبر بودجه مل یدولت

 معطوف بوده است. دیجد یهایگذارهیسرما یمنابع به سو

 کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادراتب( 

صوالت دن محدر حزب عدالت و توسعه، دولت با حمایت از صنایع نوپا و داخلی و جایگزین کر

ط توس تقاضاای را در تأمین کاالهای مورد گرانهداخلی به جای محصوالت وارداتی استراتژی حمایت

 است. تولید داخلی در پیش گرفته

 ایجاد ساز و کار و تشویق برای جذب سرمایه خارجیج( 

ای اخیر گذاری در ترکیه اشاره کرد عبارتند از: تحوالت منطقهتوان به سرمایهاز دالیلی که می

فته و پیشر هایو ظهور بازارهای مشترک جدید، وجود مناطق آزاد تجاری در ترکیه، زیرساخت

 جیترو نهیدر زم ییهاهنامامکانات ارتباطی، بازار داخلی بزرگ، نیروی کار نسبتاً ارزان. همچنین توافق

 ،یاورفن ،هیکه سرما ی جود دارندخارج میمستق یگذارهیسرما قیمتقابل به منظور تشو تیو حما

ی نیمتض وانبه عند و نآوریمختلف را گرد هم م یو فرصت ورود به بازارها یتیریمد یهامهارت

 .شوندشناخته می هکشور مربوطقوانین ها در چارچوب یگذارهیاز سرما تیحما برای

 وری و استفاده تکنولوژیافزایش بهرهچ( 

ترکیه با حمایت از تولیدات داخلی خود، ارتقای کیفیت محصوالت و صادرات محصوالت 

 کشیشیان سیرکی و. )را ادامه دهدبه کشورهای دیگر توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی 

جمهوری،  های اولیه ریاستگذاری پولی نیز در سالدر بخش سیاست (1398سهیلی نجف آبادی، 

بخش  درصد کاهش دهد. در این 5عیار توانسته نرخ تورم را به زیر گذاری ضمنی و تمامبا هدف

ها دولتی، کنترل دستمزدهای خدماتی ها، صنایع، بخشسازی بانکخصوصیسرعت بخشیدن به 

عمومی به منظور جلوگیری از افزایش کسری بودجه و در نهایت کاهش نرخ تورم مخارج  و کاهش

های المللی پول و اتخاذ سیاستهای صندوق بینبود. بنابراین ترکیه با تکیه بر وامبرنامه  از اهداف

از ثبات اقتصادی را ایجاد کند.  ها توانست یک دولت برخوردارمالی، بعد از مدتپولی و  اصالحی
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-سیاست در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور همراه با استقالل کامل

 )همان( ارزی، توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند. گذاری

 یاصالحات اقتصاد امدیپ -4-6

 کاهش تورم  -الف

 ینزول ریسن دادن بهتر نشا یو رسم نمودار برا یموجود در بانک جهان یهابا استفاده از داده

تا سال  حزب عدالت و توسعه دنیدو سال قبل از به قدرت رس یعنی 2000 یتورم، بازه زمان

 یزمان بازه در هی. ترکباشدیقابل مشاهده م 1که در نمودار  است ه شدهرا در نظر گرفت 2021

در  2022است. هرچند تورم مربوط به سال  تورم روبرو بوده ینزول ریبا س بایرتق 2002-2021

مقدار تورم  (TÜİK) هیآمار ترک تیسا یرسم یهابر اساس اعالم یول ستیموجود ن یبانک جهان

 2021 سال یدرصد 21,31با تورم  سهیکه در مقا باشدیدرصد م 84,39سال  نیدر ا هیترک

 است. داشته شیافزا یمقدار قابل توجه

 

 

 

 

 

 
 

 1نمودار 

 data.worldbank.orgمنبع: 

 جذب توریسم و حمایت از کشاورزیب( 

 تیجمع ییغذا یازهاین نیتام ،یو تجارت خارج یدر اشتغال، درآمد مل یسهم بخش کشاورز

م هسبب  نیهم ؛ بهباشدمی تیاست که حائز اهم ییهاصنعت از جمله بخش هیمواد اول نیو تام

 نیدر ا داومتو  ییاز کارا انیناطمو  ی از جهت حمایت از کشاورزیمختلف یکشاورز یهااستیس

 شده است. نیبخش تدو

 یاحوزه شود،یآن افزوده م تیشدن روز به روز بر اهم یجهان یایکه در دن یبخش گردشگر

که  یاتیمال یدرآمدها ها، اشتغال ومثبت بر تراز پرداخت ریتأث ،یاست که با درآمد ارز تیاز فعال

از خدمات است و  یکه شامل انواع مختلف یبر اقتصاد دارد. گردشگر یمثبت ریتأث کند،یم جادیا

 یبخش بگذارد، ریمختلف تأث یهااز بخش یاریبر بس تواندیم یکه به راحت ییمصرف از آنجا شیافزا
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مختلف قصد توسعه  یهاوهیو ش هااستیها با سو دولت کنندیم یبندتیاست که کشورها اولو

گسترده از طریق رسانه  حذف روادید، اختصاص سوبسید گردشگری، تبلیغات آن را دارند. شتریب

 است. در پیش گرفتهجذب گردشگر  یبراو اینترنت و ... از اقداماتی است که دولت 

 از یه، گردشگرکار آمدن حزب عدالت و توسع یکه با رو میکنیمشاهده م 2با توجه به نمودار 

 یرگردشگ هیترک یکودتا لیبه دل 2016در سال  یهر ساله شامل رشد بوده ول 2002سال 

ر سال است؛ سپس د است که بعد از آن دوباره به رشد خود ادامه داده داشته یکاهش قابل توجه

سال  ت بهنسب قرار گرفته و ریتحت تأث یگردشگر زانیکرونا م روسیو وعیش لیدلبه  زین 2020

 .استرا تجربه کرده یکاهش قابل توجه 2019

 
 2000-2021: گردشگری ترکیه 1نمودار 

 www.tursab.org.trمنبع: 

 قوانین چهارگانه اقتصادی -5-6

شد  ضعوقوانین چهارگانه اقتصادی در حمایت از سرمایه گذاری خاجی  2003ژوئن  17در 

 که عبارتند از:

 ه با حذف موانع پیشینگذاری در ترکیآزادی سرمایه -1

 های موجود در بستری شفافنامهتضمین ضمانت -2

-بین هایهای خارجی در انطباق با استاندارگذاریهای مبتنی بر سرمایهارتقای سیاست -3

 المللی

 (Balassa, 2008. )گذاریتغییر سیاست کنترل بر سرمایه -4

 ترکیه ( درFDIگذاری مستقیم خارجی )سرمایه -6-6

ه عنوان راهی کارآمد برای تأمین مالی کشورها در بتوان را می یخارج میمستق یگذارهیسرما

جذب برای  یقیتشو یهااستیدر حال توسعه اغلب به س یکشورها ژهیبه و ن،ی. بنابرانظر گرفت

http://www.tursab.org.tr/
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-استیدر سی نقش مهم یخارج میمستق یگذارهی. سرماآورندروی می ییهایگذار هیسرما نیچن

گذاران خارجی سرمایه هاست که برای جذبترکیه سال کند.یم فایا هیرشد و توسعه ترک یها

در تالش است و اصالحات ساختاری متفاوتی را در جهت تسهیل جذب سرمایه خارجی اعمال 

 یدارا یهاشرکت تعدادکند. بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت صنعت و فناوری ترکیه می

 78257به  2022اول سال  مهیدر ن و شرکت 5600، 2002در سال  هیدر ترک یالمللنیب هیسرما

جمهوری ترکیه  گذاری ریاستدر همین راستا بخشی به عنوان دفتر سرمایه .تاس هدیشرکت رس

های خارجی است. این کشور به دلیل دارا بودن بستری ایجاد شده که هدف آن جذب سرمایه

ها در جذب کشور گذاری و نزدیکی آن به بازار مصرفی آسیا یکی از مهمترینمناسب برای سرمایه

  (1397 ،سنایی وصارمی . )های خارجی استسرمایه

ت و که حزب عدال 2002-2020های هانی طی سالجهای موجود در بانک با توجه به داده 

رکیه جی در تگذاری مستقیم خارکنیم که میزان سرمایهتوسعه بر ترکیه حاکم است، مشاهده می

مشاهده  لقاب 3در نمودار  FDIبه بعد افزایش چشمگیری داشته است. میزان رشد  2002از سال 

 باشد.می

 
 2002-2020گذاری مستقیم خارجی در ترکیه : سرمایه3نمودار

 data.worldbank.orgمنبع: 

به دنبال آن اصالح زیر  و 2003گذاری خارجی در سال تصویب قانون حمایت از سرمایه

خارجی  گذاریسرمایهکشور سبب شد تا میزان  گذاری در اینهای اقتصادی و سرمایهساخت

دلیل  به 2008-2009های قبل رشد قابل توجهی داشته باشد. هر چند در سال نسبت به سال

-سال ردگذاری خارجی در ترکیه کاهش پیدا کرده ولی بحران اقتصادی جهانی مقداری از سرمایه

 است. های بعد این مقدار جبران شده
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 رشد اقتصادی ترکیه -7

، 2022 لیدر آور( IMF)پول  یالمللنیصندوق ب یانداز اقتصاد جهاناساس گزارش چشم بر

بزرگ  صاداقت نیکمیو  ستیب( GDP) یناخالص داخل دیبا در نظر گرفتن تول 2021در سال  هیترک

 به 2022اقتصاد بزرگ جهان بود، در سال  نیکمیو  ستیب 2021که در سال  هیترک جهان شد.

قوط سوم س و ستیشود به رتبه بیم ینیبشیپ ،یاقتصاد یهادر شاخص یتحوالت منف لیدل

اقتصاد  20ز لیست ی اولین بار ابرا 2003از سال پول،  یالمللنیصندوق ب یهاکند. بر اساس داده

قتصاد ا. ستکاهش بوده ا رو به ریاخ یهادر سال یدر اقتصاد جهان هیسهم ترک برتر خارج شد.

 نیب ار داشت،قر 21کار آمدن حزب عدالت و توسعه در رتبه  یبا رو 2003و  2002 یهاکه در سال

 2019 و 2018 یهاو در سال شد لیاقتصاد بزرگ جهان تبد نیبه هفدهم 2010تا  2004 یهاسال

سازمان  س آماربوده است. بر اسا یدرصد 3شاهد رشد  هیترک 2018به رتبه نوزدهم بازگشت. در سال 

در  یدرصد 2,5 یرشد باالجهان قرار دارد که از  در یکشور 15 انیدر م هی(، ترکTÜİK) آمار

توالی مسال  بندی در دوران حزب عدالت و توسعه به طور سهترکیه در این رده سال برخوردارند.

 داد. جهانی را به خود اختصاص رده شانزدهم اقتصاد بزرگ 2013-2015های بین سال

 
 2001-2021: رشد اقتصادی ترکیه 4رنمودا

 data.worldbank.orgمنبع: 

پر فراز  خیدر طول تار هیقابل توجه است. ترک اریبس یدر عرصه اقتصاد هیترک یالمللنیب گاهیجا

 ینظر اقتصاد از یخوب اریبس گاهیاست، توانسته جا کرده یدوران سپر نیکه در طول ا یبیو نش

دولت در دو دهه  حیصح یهایگذاراستیمرهون س تیموفق نیباشد. ا داشته یدر سطح جهان

 یاقتصاد رشد ،شد هیمهاجرت به ترک شیکه باعث افزا یلیاز دال یکی. بدون شک است بودهگذشته 
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 2002 یهاسال نیکه ب یمثبت یو بانک یاز اصالحات اقتصاد یاریبه پشتوانه بس هیترک است. بوده

 یها بحران اقتصاداز کشور یاریرا تجربه کرد و بهتر از بس یقو یانجام داد، رشد اقتصاد 2007و 

نسبتا با ثبات  بازار نوظهور کیرا پشت سر گذاشت و خود را به عنوان  2008-2009 یجهان

 یبرخ متوقف شده و با کیو دموکرات یچند سال گذشته، اصالحات اقتصاد یط البتهنشان داد؛ 

 .است رفته نیاقدامات از ب

 یر خاصتوان کشوی. مستیهمسان ن یبا رشد اقتصاد ندیفرآ کیبه عنوان  یتوسعه اقتصاد

 یبرابرنا حال نیر عد یول ابدی شیسرانه افزا یناخالص مل دیرا در نظر آورد که در آن تول هیمثل ترک

کنند.  دایپ یرشد منف زیتوسعه ن یهاهدف گریشوند و د رتریفق رهایفق یعنیشود؛  شتریدرآمد ب

غم رن به که در آ به شمار آورد یهمراه با توسعه منف یتوان رشد اقتصادیرا م تیوضع نیا

به  یوهو گر یشخص یشود و رفتارهایتوده مردم بدتر م یدرآمد، اوضاع اقتصاد نیانگیم شیافزا

ع را موضو اینت. اس حاصل نکرده یشرفتیاست پ ازیمورد ن یساز نینو یهاکه در آرمان یاگونه

 ترکیه مشاهده کرد. 2021-2022ال ساقتصادی توان در اتفاقات جاری در مسائل می

 یاداقتص داریکشور با توسعه پا کیاز  ینمونه بارز هیترک شهیمنطقه هم یکشورها نیب در

ه ب هیرکت یسو داخل کشور به یهاار مهاجرت یادیدو دهه گذشته شمار ز یاست که در ط بوده

مدل  ستیب نیکه توانسته ب با اقتصاد موفق بوده یکشور هیاتفاق افتاده است. ترک لیدل نیهم

 از آن خود کند. یریچشمگ یهاجهان رتبه یقتصادبرتر ا

 ترکیه، هاب انرژی اروپا -8

د با خو یدگسترش روابط اقتصا قیاز طر یینمادر قدرت ینوظهور سع یبه عنوان قدرت هیترک

نطقه م یاب انرژهبه  هیترک شدن لیتبداز امکان  توانیروابط م نیا یدارد. از جملهدیگر کشورها 

ز فت و گاتقال ناشاره کرد. در صورتی که ترکیه خود منبع انرژی ندارد ولی از طریق ان و اروپا

ق به طری یناست. طبیعی است که از ا روسیه به کشورهای دیگر، تبدیل به یک مرکز انرژی شده

 یرژان یزهااین نیر تامدتنوع و تداوم  شیبا هدف افزا هیترک یابد.درآمد اقتصادی باالیی دست می

 هیروس با سو و کیاز  جانیرا با آذربا یعیخط لوله و ساخت خط لوله نفت و گاز طب یهاخود، پروژه

 آغاز کرده است. گرید یاز سو

 گیرینتیجه

امند که نیم یارا دورهکه حزب عدالت و توسعه بر ترکیه حاکم است  2002-2022بازه زمانی 

در  زیتما نیشده و ا زیمتما ینظر ساختار ازاین دوره  .شودیاجرا م یبرالینئول یهااستیدر آن س

های موجود در داده د. با توجه بهشویتوسعه منعکس م یهاو برنامه یاقتصاد یهاشاخص

المللی بین است. جایگاه همتفاوت بود زیکشور ن یبر فضا دوره نیا بازتابپژوهش مشخص شد که 
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ترکیه در عرصه اقتصادی بسیار قابل توجه است. ترکیه در طول تاریخ پر فراز و نشیبی که در طول 

باشد.  این دوران سپری کرده، توانسته جایگاه بسیار خوبی از نظر اقتصادی در سطح جهانی داشته

 .است های صحیح دولت در دو دهه گذشته بودهگذاریاین موفقیت مرهون سیاست

قش نکند، بخش خصوصی ترکیه یک اقتصاد بازار آزاد است که در آن قوانین رقابت عمل می

شود جرا میکنند؛ سیاست تجارت خارجی لیبرال اپیشرو در اقتصاد و مردم نقش نظارتی را ایفا می

در ها یا مؤسسات مبادله شوند. ترکیه توانند بدون مانع بین افراد و شرکتها و خدمات میو کاال

سازی است. روند خصوصی صالحات ساختاری در اقتصاد اهمیت زیادی دادههای اخیر به اسال

، هایی مانند کشاورزیتسریع شده، امور مالی عمومی تنظیم شده و اصالحات مهمی در بخش

است. به  دهشهای مالی آزاد انجام بهداشت، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات با شروع و رونق بازار

های اقتصادی تقویت شده و اقتصاد در برابر نوساناتی که های نهاداصالحات، زیرساخت کمک

 تر شده است.مقاوم المللی رخ دهد،های بینمختار در بازارهای خودممکن است با ایجاد نهاد
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